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KOLTAI  DÉNES:  Ünnepi köszöntő .   

Személyesen és tárgyszerűen 35 évről   

 

Tisztelt Hallgatóink, Kollégáim, Olvasóink! 

Újvári Jenő barátom egy-két kollegát összehívott úgy harminchat évvel ezelőtt és felvázolta 

a nagy lehetőséget: a közeljövőben, talán már szeptemberben népművelő-képzés lesz a Pécsi 

Tanárképző Főiskolán. Mindenki mindenkit ismert a jelenlevők között. Szereczné Hertelendy 

Henni kiváló tanár és volt táncos, Kígyós Sándor az ismert pécsváradi népművelő és tehetséges 

szobrászművész, Bánréti Zoltán a kiváló nyelvész, Schenk János a későbbi sikeres könyvkiadó, 

akkor még népművelő, Szittár Çva népművelő, Andrásfalvy Bertalan jelentős néprajzkutató, 

akkor a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője, később művelődési miniszter. Újvári Jenő 

kiosztotta a jelenlevőknek a későbbi oktatási feladatokat. Mindenkinek egy-két tudományterület 

vagy csak tantárgy jutott. Tantervet, tematikát írtunk, olvasni és tanulnivalókat szerkesztettünk 

leendő hallgatóinknak. Igazi műhelymunka kezdődött. Jó csapat jött létre. 

Az alapítás és az első – csodálatos – hallgatói csoport fogadása óta sok év telt el. Most, pont 

annyi év telt el, hogy szükséges megállni, visszapillantva, a megtett út eredményeit számba 

venni, és a leltár után újult erővel folytatni azt a munkát, amelyet az elmúlt 35 évben mindig a 

jobbra törekedve igyekeztünk végrehajtani. 

A következőkben tömören a történetről: 1973/1974-ben jött létre a Pécsi Tanárképző Főisko-

la Közművelődési Szakcsoportja, közvetlenül a Közművelődési Törvény megjelenése után. 

1975-től egyre bővülő kapcsolatokat építve, az egyetemmé alakulás mentén számos szervezeti 

formát megélve jutottunk el az önálló Kar egyetemi státusáig (2005). A létrehozás reális társa-

dalmi igényeket jelenített meg. A képzés célja a társadalmi folyamatok mechanizmusát értő, a 

gazdasági kérdésekben tájékozódni tudó, a szervezetek működésében és működtetésében jártas, 

azt motiválni, szervezni tudó olyan szakemberek kiképzése volt – ez máig meghatározó mun-

kánkban – akik felsőfokú végzettségük birtokában alkalmassá válnak a szervezeti keretek között 

történő és a társadalom/gazdaság értékrendszerének megfelelő kultúra közvetítésére, a művelő-

dő kisközösségek fenntartására, e folyamatok vezetésére.  

A képzést kezdettől számos kritikai megjegyzés kísérte, hisz a szakcsoport képzési célja 

nem a tanárképzés volt. Mások voltak az alkalmazott módszerek, a gazdasági és társadalmi kap-

csolatok, a hallgatókkal való kollegiális kapcsolat sok szempontból eltért a Főiskola hagyomá-

nyos tanár-hallgató viszonyra épülő intézményi struktúrájától. 

A szak, a korabeli felsőoktatási rendszert figyelembe véve, eltért a csak „értelmiséget‖ kép-

ző tartalmaktól és formáktól. Az oktatott tárgyak között olyan diszciplínák szerepeltek, amelyek 

a felsőoktatásban csak évtizeddel később nyertek polgárjogot, a közvetlen szervezeti gyakorla-

tok során szoros kapcsolatok teremtődtek a gazdálkodó szervezetekkel, különböző intézmé-

nyekkel. 

A képzés keretében például – a pedagógiai szakot kivéve – akkor csak itt lehetett a felnőtt-

oktatást meghatározó andragógiát tanulni. A szakma elsajátítása magában foglalta az intenzív 

gazdasági és társadalomismereti technikák megismerését  és jellegénél fogva teremtett folyama-

tos kapcsolatot a gyakorlattal. 

                                                 

 Megjelent az Emlékek, dokumentumok, tanulmányok című kötetben. Pécsi Tudományegyetem Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2010 
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1983-ban a pécsi egyetem összeolvadt a Tanárképző Főiskolával, Janus Pannonius Tudo-

mányegyetem lett az intézmény neve. A főiskola egyetemi karrá alakulásakor a sok reforme l-

képzelés között meg kellett újból vívni a szak helyét. Az 1989-90-es tanévben – a korábban 

kezdett kutatások nyomán megszületett innovatív képzési forma és tartalom, valamint a társada-

lom és a gazdaság sürgető igényei ellenére – a szak az egyetemszervezők „omega‖ sorába, azaz 

a megszüntetendők körébe került. A változtatás sodrában azonban a visszatartó erők már kevés-

bé lehettek eredményesek – a szak jelentős átalakításával, más célok kitűzésével, a tananyag 

módosításával, a szakma fejlesztésére vonatkozó korábbi kutatások eredményeinek felhasználá-

sával, a gazdaság új erőforrásainak felkutatásával, a képzési tevékenység széleskörű kibővítésé-

vel és a mindehhez kapcsolódó marketing munkával a növekedés és minőségi fejlődés hosszú-

távon érvényesülő folyamatát teremtettük meg. 

A kritikus években – kiváló német, svéd és angol kollegákkal – valósítottunk meg a képzés 

tartalmi megújítását, s felzárkóztunk az európai élvonalba. Máig élő kapcsolatokat építettünk az 

andragógia külföldi művelőivel és hazai képviselőivel. Jelentős lehetőséget adtunk a fiatal ko l-

légáknak a nemzetközi kapcsolatokba való bekapcsolódásra, a szakma európai  élvonalával való 

együttműködésre. Alakítói voltunk a művelődés paradigmaváltásának, felismertük, hogy amit 

korábban műveltünk az nem más, mint az emberi erőforrás (vagy az emberi erőforrással való 

gazdálkodás) tudománya, amelynek társadalmi és gazdasági szükségszerűsége állandósult. 

A személyes hivatás és akarat ellenére a szakma megújítása és az intézmény megteremtése 

nem volt egyszerű feladat. Együtt haladni az andragógia egyre szélesebbé váló tudományával, 

intézményszervezést megvalósítani, a beruházások feltételeit megteremteni és közben alkotó, 

kreatív egyetemi testületet szervezni külön-külön is embert próbáló feladat volt és ma is az. 

Közben, nem egyszer a személyes ellentétek feloldásán munkálkodva, az egyetemi közösség 

érdekében kellett innovatívan részt vennünk a művelődés és emberi erőforrás képzési területei-

nek további bővítésében, a helyi és országos, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerek munká-

iban. Az akkreditációs eljárások során mindig tisztázódott, hogy a  folyamatosan végzett tudo-

mányos kutató és képzési munkánk nem öncélú, aktualizáló tevékenység, hanem stratégiailag 

értékelhető tudástranszfer az egyén és a társadalom érdekében egyaránt.  

A mai visszaemlékezés nem adhat mindenről beszámolót. A Pécsi Tanárképző Főiskola 

1973/74-es tanévében, a Közművelődési Szakcsoportban kezdődött képzés. A főiskola egyetemi 

karrá átalakulásának folyamatában a Janus Pannonius Tudományegyetemen a szakcsoport 

Közművelődési Tanszékké vált. 

Az 1990-es évek elejétől a dinamikus növekedés útjára léptünk. Tóth József professzor első 

rektori döntései között a JPTE Szenátusa a rektor előterjesztése alapján a tanszék önálló karközi 

intézetté (Humán Fejlesztési Intézet) alakult. 1998 szeptemberében három tanszékkel létrejött a 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. Az intézet rövidesen két újabb tanszék-

kel bővült ki. A képzés területileg diverzifikálódott, a pécsi képzésen kívül 18 városban kihe-

lyezett képzési formákban 6000 főre bővült a hallgatói létszám. A növekedés minőségi köve-

telménye érdekében 1998-ban bevezettük az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségbiztosítási 

rendszert. Az ezredforduló átalakuló világában 2001-től 2005-ig az intézet a PTE Természettu-

dományi Kar önálló részeként működött. 

A kormány döntése alapján 2005 májusában az intézet Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Karrá alakult. A kar létrehozása óta 5 intézetben, azokon belül intézeti tanszékeken 

képezzük hallgatóinkat. A Bologna-formációban mi vezettük azt 18 különböző egyetemi és fő-
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iskolai egységből létrejött konzorciumot, ami egységes keretek között létrehozta az andragógia, 

illetve ezzel egy időben az informatikus könyvtáros alapszakot, később az ezekre épülő meste r-

szakokat. 

Egy vezető sohasem lehet elégedett magával. A belső feszültségek ellenére úgy érzem, hogy 

elértem, amit eddig akartam. Debreceni habilitációm alapja lett a magyar egyetemi tanári kine-

vezésnek, a kolozsvári egyetemen társult professzor, Szlovákiában eredményes inaugurációs 

processzus eredményeként rendes nyilvános professzorrá neveztek ki. Ezek nem csupán a saját 

életem fordulópontjai voltak, a kar működése és stabilitása szempontjából fontos eseménynek 

számítottak. Tudom, van még tennivalóm. Pár éve is ezt mondtam, most látom, szeretném ezt 

még a kinevezésem végéig tovább csinálni. A szervezőmunka és a folyamatos sok harc közben 

egy két fontos monográfia nem íródott meg, sok olyan dolog van, ami csak gondolataimban 

fogalmazódott meg vagy még számítógépemen vár a megnyitásra. 

A 35 év alatt az alapítók, a hajdani és jelen munkatársaim kitartása, szakmai igényessége, 

felkészültsége, együttműködési készsége nagyban elősegítette sikereinket. A több mint tizenhá-

romezer végzett hallgató sikeres életutat járhatott be, gondolatban együtt kísértük őket, sokuk-

nak nyújtottunk közvetlen és közvetett együttműködő támogatást. 

Örülök, hogy tanár lettem, munkám során szerteágazó mindennapi kihívásokkal nézhetek 

szembe és ezek megoldásán fáradozhatok. 

Mi, oktatók szerencsések vagyunk, hogy fiatalok, a jövő letéteményesei között dolgozha-

tunk, munkánk során nem is vesszük észre, hogy eltelt 35 év. Az újabb évtizedekre magunknak, 

mindenkinek további sikereket kívánva nyújtom át a munkásságunkat részben bemutató szerény 

kiadványunkat. 
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A TUDOMÁNYOS KONF ERENC IA ÉS EMLÉKÜLÉS E LŐADÓ I  

AGÁRDI PÉTER Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

BÁNSZEGI-TÓTH ERZSÉBET, Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat Prizma Általános Iskola és 

Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

BÁNYAI SÁNDOR, Kalandok és Álmok Szabadidőpedagógiai és Animációs Szakmai Műhely 

BIRNBAUER ERZSÉBET, Nyugat-magyarországi Egyetem KTK 

BOGDÁN MÁRIA, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

BORBÁTH ERIKA, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 

BOROS JÁNOS Dr., Pécsi Tudományegyetem BTK 

BOZÓKY ANITA, Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.  

BOZSÓ RENÁTA, Szegedi Tudományegyetem JGYPK 

BRACHINGER TAMÁS Dr., Eötvös József Főiskola NTK 

EGERVÁRI DÓRA, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

ESZENYINÉ BORBÉLY MÁRIA Dr., Debreceni Egyetem IK 

FARKAS LÁSZLÓ, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

GELENCSÉR ATTILÁNÉ, Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet 

HÁBER HAJNALKA MÁRIA, Eötvös József Főiskola NTK 

HALMAI ZSUZSA Dr., Kultúraközvetítők Társasága 

HÉJJ ANDREAS Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK  

HERCZEG JÁNOS Dr., Nyugat-magyarországi Egyetem KTK 

HORVÁTH ANDRÁS, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

HUSZ MÁRIA Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

HUSZÁR ZOLTÁN Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

ISZÁLY FERENC ZALÁN, EUMÉDIA 

JARJABKA ÁKOS Dr., Pécsi Tudományegyetem KTK 

KAPITÁNY ÁGNES Dr., MTA Szociológiai Intézet 

KAPITÁNY GÁBOR Dr., MTA Szociológiai Intézet 

KECZER GABRIELLA Dr., Szegedi Tudományegyetem JGYPK  

KLEIN SÁNDOR Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KLEISZ TERÉZ Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KOCSIS MIHÁLY Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KOLTAI DÉNES Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KOLTAI ZOLTÁN Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KOLTAI ZSUZSA Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KOMLÓSI LÁSZLÓ Dr., Pécsi Tudományegyetem 

KONCZ ILDIKÓ, Human Synergistics Hungary Kft. 

KÓPHÁZI ANDREA Dr., Nyugat-magyarországi Egyetem KTK 

KOVÁCS ANETT, Művészeti Marketing Kommunikációs Nonprofit Kft. (Pécs2010) 
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KÖTELES LAJOS Dr., Szent István Egyetem EKI 

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA Dr., Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK 

KRISZTIÁN BÉLA Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

KURTA MIHÁLY, Herman Ottó Múzeum 

LÁNYI KATALIN Dr., Szent István Egyetem EKI 

LENGVÁRSZKY ATTILA, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 

MAGURA ILDIKÓ Dr., Szent István Egyetem GTK 

MAGYAR MIKLÓS Dr., Kaposvári Egyetem PK 

MAJDÁN JÁNOS Dr., Eötvös József Főiskola 

MARGITTAI KATALIN, Budapesti Művelődési Központ 

MATTHIAS MUNKWITZ Prof. Dr., Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät für Wirtschafts- und 

Sprachwissenschaften 

MAZZAG ÉVA, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

MINORICS TÜNDE, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

MÓRÉ MARIANN Dr., Debreceni Egyetem GYFK 

NEMESKÉRI ZSOLT Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

NÉMETH BALÁZS Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

NYÍRŐ MIKLÓS Dr., Miskolci Egyetem BTK 

PÉTERNÉ CZAKÓ EDIT, INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. 

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA Dr., Nyugat-magyarországi Egyetem SEK 

ROZSNYAI KATALIN, Szent István Egyetem EKI 

RUZSA CSABA, Pécs 2010 Menedzsment Központ 

SCHMIDT ATTILA, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

SCHNEIDER MÁRTA Dr., Napvilág Kiadó 

SIPOS ANNA MAGDOLNA Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

SZABOLCSINÉ OROSZ HAJNALKA, Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár 

SZAKÁLY TAMÁS, Nyugat-magyarországi Egyetem KTK 

SZEIFER CSABA, Sásdi Általános Művelődési Központ 

SZEMES LÁSZLÓ, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

SZIRMAI ÉVA Dr., Szegedi Tudományegyetem JGYPK 

TAKÁCS MARGIT, Debreceni Egyetem IK 

TÓTH GYULA Dr., Nyugat-magyarországi Egyetem SEK 

TÓTH MÁTÉ Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

ÚJVÁRI EDIT Dr., Szegedi Tudományegyetem JGYPK  

VÁRNAGY PÉTER Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK 

VEDOVATTI ANILDO, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

VILÁGI RUDOLF, Pécsi Tudományegyetem FEEK 

VINCZE SZILVIA, Nyugat-magyarországi Egyetem SEK 

ZACHÁR LÁSZLÓ Dr., Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

ZALAY SZABOLCS Dr., Pécsi Tudományegyetem FEEK  
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A KONF ERENCIA P ROGRAMJA  

Plenáris előadások: 

2010. NOVEMBER 18. 

10:00-12:30 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

10:00-10:15 Koltai Dénes PTE-FEEK 
Ünnepi köszöntő. Személyesen és tárgyszerűen 35 

évről 

10:15-10:20 Komlósi László PTE Rektori köszöntő 

10:20-10:25 
Lengvárszky 

Attila 

Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzat 
Köszöntő beszéd 

10:25-10:30 Ruzsa Csaba 
Pécs 2010 Menedzs-

ment Központ 
Köszöntő beszéd 

10:30-10:35 
Matthias 

Munkwitz 

Hochschule 

Zittau/Görlitz 
Köszöntő beszéd 

10:35-10:40 Majdán János EJF Köszöntő beszéd 

10:40-11:10 Kocsis Mihály PTE-FEEK 
A végzett hallgatóink szakmai szocializációja és pálya-

követése az 1975-ös kezdeti lépésektől napjainkig 

11:10-11:30 Halmai Zsuzsa 
Kultúraközvetítők 

Társasága 
Elmélet és gyakorlat: Mit tudjunk és mit tegyünk? 

11:30-12:30 
Kapitány Ágnes 

Kapitány Gábor 

MTA Szociológiai 

Kutatóintézet 
A jelen kulturális változásainak meghatározóiról 

2010. NOVEMBER 19. 

11:45-13:30 

11:45-12:15 Bozóky Anita 
Pécs/Sopianae Örök-

ség Nonprofit Kft. 
A kultúraközvetítés új útjai 

12:15-12:25 Agárdi Péter PTE-FEEK Az 1. szekció összefoglalója 

12:25-12:35 Németh Balázs PTE FEEK A 2. szekció összefoglalója 

12:35-12:45 Zalay Szabolcs PTE-FEEK A 3. szekció összefoglalója 

12:45-12:55 Kleisz Teréz PTE-FEEK A 4. szekció összefoglalója 
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12:55-13:05 
Sipos Anna 

Magdolna 
PTE-FEEK Az 5. szekció összefoglalója 

13:05-13:15 Nemeskéri Zsolt PTE-FEEK A 6. szekció összefoglalója 

13:15-13:30 Koltai Dénes PTE-FEEK Zárszó, emlékérmek átadása, az emléktábla felavatása 

 

 

 

A szekcióismertetőkből hiányzó összefoglalók, abstractok és előadásszövegek  nem érkeztek 

meg időre. 

 

1. szekció: A kultúrakutatás jelene és új irányai 

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 Koltai Zoltán PTE-FEEK 

Mást vártunk, mást kaptunk? – Vélemények az 

„EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA – PÇCS, 

2010‖ programról 

13:50-14:10 Bozsó Renáta SZTE-JGYPK 
Kultúra – képzés – közösség. Teleházak és szerepvál-

lalásuk a Dél-Alföldön 

14:10-14:30 Mazzag Çva PTE-FEEK 

Befogadás vagy kirekesztés? Az előítéletesség mérté-

ke a befogadó szemléletű PTE FEEK hallgatói köré-

ben 

14:30-14:50 Minorics Tünde PTE-FEEK 
A kutatói felelősség szerepe a szellemi kulturális 

örökség védelmében 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 Agárdi Péter PTE-FEEK 
Kulturális trendek és műveltségfelfogások az évtized-

fordulón 

9:20-9:40 

 

Kapitány Ágnes 

Kapitány Gábor 

MTA Szociológiai 

Kutatóintézet 

Kulturális változások, értékváltozások a XXI. század 

elején. Vita a plenáris ülésen elhangzott előadásról 

9:40-10:00 Schneider Márta NK A kulturális törvényalkotás - történeti távlatból 

10:00-10:20 Kurta Mihály HOM 
A múzeumandragógiai metanarratíva. A múzeumi 

kultúraközvetítés globális kihívásai 

10:20-10:40 Koltai Zsuzsa PTE-FEEK A múzeumi felnőttoktatás kihívásai és lehetőségei 

10:40-11:00 Szirmai Çva SZTE-JGYPK Roma (média) valóság 

11:00-11:20 
Bánszegi-Tóth 

Erzsébet 

BFÖ-PÁI és 

OEGYMI 
A fogyatékosság mint kulturális megjelenési forma 
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2. szekció: A felnőttoktatás kihívásai az ezredforduló előtt és után  

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 
Kraiciné Szokoly 

Mária 
ELTE-PPK A kultúraközvetítők szerepváltozása 

13:50-14:10 Zachár László NSZFI 

A magyarországi felnőttképzés fejlődése a rendszervál-

tozás óta, 

különös tekintettel a szakmai képzésre 

14:10-14:30 Vedovatti Anildo NSZFI Művelődési házak mindig új szerepben!? 

14:30-14:50 Németh Balázs PTE-FEEK 
Az európai felnőtt-tanulási politika változása: Trendek 

és kihívások 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 
Péterné Czakó 

Edit 

INNOCENTER 

Közhasznú Nonpro-

fit Kft. 

A Digitális Középiskola hét éves működésének tapasz-

talatai 

9:20-9:40 Magyar Miklós KE-PK 
Paradigmaváltás a felnőttek tanulásában és művelődé-

sében 

9:40-10:00 Rozsnyai Katalin SZIE-EKI 

„Ezüstkorúak‖ életminőségének alakulása és az élet-

hosszig tartó tanulás néhány összefüggése Gyulán, a 

rendszerváltás után 

10:00-10:20 Kópházi Andrea NYME-KTK 
Mit tehet egy vidéki egyetem a minőségi felsőoktatás 

megteremtéséért? 

10:20-10:40 Farkas László PTE-FEEK 

Vevő-, fogyasztói-, ügyfél-, vagy hallgatói elégedett-

ség? Tartalmi és vizsgálati nehézségek az oktatási pia-

con, különös tekintettel a felnőttoktatásra 

10:40-11:00 Lányi Katalin SZIE-EKI 
Kutor Ferenc (1888-1970) zenetanár és zeneszerző 

munkássága 

 

3. szekció: A multikulturális társadalom és oktatás 

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 Bányai Sándor 

Kalandok és Álmok 

Szabadidő-pedagógiai 

és Animációs Szak-

mai Műhely 

„Fegyvertelen Játszótárs…‖ - Tapasztalati tanulás és 

önkéntes animátorok az iskolában a sikeres együttélés 

megvalósításáért 

13:50-14:10 Bogdán Mária PTE-FEEK 
Multikulturális értelmezések – Az identitás lehetőségei 

a médiában 

14:10-14:30 
Magura Ildikó 

Koncz Ildikó 

SZIE-GTK/ 

Human Synergistics 

Hungary Kft. 

A magyarországi szervezeti kultúra és az oktatási rend-

szer sajátosságai között fennálló lehetséges összefüg-

gések 
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14:30-14:50 Szakály Tamás NYME-KTK A tudásmenedzsment mint a szervezeti kultúra része 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 
Gelencsér Atti-

láné 

KE, Pedagógus-

továbbképző és Szol-

gáltató Intézet 

Az állampolgári kompetenciák tanulásának és gyakor-

lásának lehetőségei a diákönkormányzatokban és a 

diákparlamentekben az oktatáspolitikai dokumentumok 

tükrében 

9:20-9:40 Jarjabka Ákos PTE-KTK Mi a magyar szervezeti kultúra és mit érhetünk vele? 

9:40-10:00 Héjj Andreas PTE-FEEK 
Kultúrák keveredése Dél-Afrikától Dél-Tirolig és Né-

metországtól Nagy-Britanniáig 

10:00-10:20 

Herczeg János -

Birnbauer Er-

zsébet - Szakály 

Tamás 

NYME-KTK 
Multikulturális különbségek a fogyasztók magatartásá-

ban a globalizálódó világban 

10:20-10:40 Huszár Zoltán PTE-FEEK 

Multikulturális társadalom és oktatás a 

Dunagőzhajózási Társaság (DGT) pécsi története tük-

rében (1853-1944) 

10:40-11:00 Várnagy Péter PTE-FEEK Demokrácia és cserkészet 

11:00-11:20 Zalay Szabolcs PTE-FEEK A tanítás-tanulási folyamat holisztikus megközelítése 

 

4. szekció: A kultúraközvetítő szereptudat összetevői  

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 Borbáth Erika MMIKL 
A közművelődési szakember szerepfelfogások változá-

sa 

13:50-14:10 Boros János PTE-BTK Kulturális politika mint a demokrácia filozófiája 

14:10-14:30 Nyírő Miklós ME-BTK 
Kultúra mint párbeszéd – Richard Rorty a demokráciá-

ról, kultúráról és képzésről 

14:30-14:50 
Matthias 

Munkwitz 
FWSHZ 

Gegenwärtige und neue Richtungen der 

Kulturforschung – unter besonderer Berücksichtigung 

der Forschungen in den Wirtschafts-wissenschaften 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 Köteles Lajos SZIE-EKI 

A kultúraközvetítő intézmények szerepe a társadalmi 

megújulási folyamat előrehaladásában Békés megyé-

ben az 1970-80-as években 

9:20-9:40 

 

Brachinger Ta-

más 
EJF-NTK 

A jövő kultúraközvetítő szakemberének szakmai pro-

filja 
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9:40-10:00 Újvári Edit SZTE-JGYPK 
A múzeumandragógia lehetőségei a szegedi Reök-

palotában 

10:00-10:20 Kovács Anett PÇCS2010 A Zsolnay Család- és Gyártörténet 

10:20-10:40 Kleisz Teréz PTE-FEEK 
Professzionális és értelmiségi szerepek a népművelés 

szakmafejlődésében 

 

5. szekció: A mobilkönyvtári innovációk a kulturális esélyegyenlőség megvalósításában  

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 
Sipos Anna 

Magdolna 
PTE-FEEK 

„…hogy az ország minden lakosa egyformán olvasni-

valóhoz jusson…‖ : A könyvtári ellátás demokratizálá-

sára irányuló törekvések 1945-től napjainkig 

13:50-14:10 Tóth Gyula NYME-SEK 
A hazai mozgókönyvtári ellátás historiográfiájának 

vázlata 

14:10-14:30 
Pogányné Rózsa 

Gabriella 
NYME-SEK 

A mozgókönyvtári szolgáltatások kezdete. Samuel 

Brown „itinerating library‖-ja (1817) 

14:30-14:50 
Eszenyiné Bor-

bély Mária 
DE-IK 

A használói elégedettséget befolyásoló tényezők egye-

temi könyvtári környezetben 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 
Iszály Ferenc 

Zalán 
Eumédia 

A mobilkönyvtárak és az Internet szerepe a kulturális 

esélyegyenlőség megvalósításában 

9:20-9:40 Tóth Máté PTE-FEEK 
A tevétől a kibermobilig – mozgókönyvtárak a nagyvi-

lágban 

9:40-10:00 
Szabolcsiné 

Orosz Hajnalka 
CSGYMVK Könyvtárbusz-projekt 

10:00-10:20 Szeifer Csaba SÁMK 
Az esélyegyenlőség nevében! – Mozgókönyvtári ellá-

tás a sásdi kistérségben 

10:20-10:40 Takács Margit DE-IK Mozgókönyvtárak Magyarországon: helyzetkép 

10:40-11:00 Egervári Dóra PTE-FEEK 

Felhasználóképzés felsőfokon – a könyvtárismeret és 

könyvtárhasználat oktatása a Pécsi Tudományegyete-

men 
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6. szekció: Az emberi erőforrás fejlesztésének kultúrája – múlt és jelen 

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 Szemes László PTE-FEEK 
Személyügyi változások egy nagyvállalatnál az 1970-

es években 

13:50-14:10 Krisztián Béla PTE-FEEK 
Többet az emberrel az emberért - út az emberi erőfor-

rás gazdálkodásig 

14:10-14:30 
Keczer Gabri-

ella 
SZTE-JGYPK Felsőoktatási vezetők képzése: igények és lehetőségek 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 
Margittai Kata-

lin 

Budapesti Művelő-

dési Központ 

Felnőttképzési szolgáltatások hálózatosítása a közmű-

velődési intézményrendszerben 

9:20-9:40 Világi Rudolf PTE-FEEK 
Az andragógus-képzés tapasztalatai a földrajzi és etni-

kai perifériális területeken 

9:40-10:00 Klein Sándor PTE-FEEK 
Mit nyújthat a pszichológia a jövő HR-

szakembereinek? 

10:00-10:20 Móré Mariann DE-GYFK 
EET vagy HR? Piaci igények és oktatás a Debreceni 

Egyetemen 

10:20-10:40 Vincze Szilvia NYME-SEK A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája 

10:40-11:00 Háber Hajnalka EJF-NTK 
Az elmúlt évek távlatában - A FEEK-en végzett hallga-

tók munkaerőpiaci eredményei 

11:00-11:20 

Nemeskéri 

Zsolt – 

Schmidt Attila 

PTE-FEEK Emberi erőforrás fejlesztés a felsőoktatásban 

 

7. szekció: Műhelybeszélgetések, hallgatói tapasztalatok 

2010. NOVEMBER 18. 

13:00-15:00 

Időpont Név Intézmény Előadás címe 

13:30-13:50 Horváth András PTE-FEEK Bevezetés az élménypedagógiába – élményzóna 

2010. NOVEMBER 19. 

09:00-11:30 

9:00:-9:20 Husz Mária PTE-FEEK 
AFUE - A francia nevelőszülő – végzettség átültetése 

Bulgáriában, Romániában és Magyarországon 
 

. 
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Plenáris  ülés  

KOCSIS  M IHÁLY:  A végzett  hal lgatóink szakmai szocializációja és  

pályakövetése  az 1975-ös kezdet i  lépésektől  napjainkig 

Ismerd fel a dolgok közötti összefüggéseket 

és az emberi viselkedés törvényeit, 

hogy tisztába legyél vele, mit teszel! 

(Szilárd Leó tízparancsolata, 1.) 

 

Az európai egyetem közel ezeréves intézménytörténetében jelentéktelen epizódnak minősíthető  

az a 35 év, amelynek ünneplésére a Pécsi Tanárképző Főiskola közművelődési szakcsoportjának 

és utódintézményeinek oktatói, hallgatói készülnek. Az Európai Unió 22 milliós egyetemi po l-

gári állományához viszonyítva elhanyagolhatónak tekinthető az a hallgatói és oktatói közösség, 

amely a legmagasabb létszámú években sem haladta meg a 6000 főt. Az évenként 5 milliós 

„hozamú‖ európai diplomafolyam mellett kicsiny pataknak mondható az eddig összesen alig 

több mint 13 ezer oklevelet produkáló intézményünk. Ezért az európai felsőoktatási dimenziók-

ban és kontextusban nincs okunk túl nagy ünneplésre. 

Gyökeresen megváltozik azonban a kép, ha mindezt a hazai viszonyainkon belül értékeljük, 

vagy a képzés hatásrendszerét az ünneplők és ünnepeltek személyes életének tükrében elemez-

zük. Az ugyanis pontosan megállapítható, hogy az 1975-ben megkezdett képzés máig 13 482 főt 

vértezett fel diplomát érő tudással, így az ő személyes életükben a felkészítő intézménynek 

nagy valószínűséggel meghatározó szerepe lehetett. Az elmúlt évtizedek alatt ebben a képzés-

ben kultúraközvetítő szerepet vállalt és vállaló 550 oktató közül sokunknak egész életművét 

átfogta, áthatotta, vagy legalább is egy-egy időszakban meghatározta ennek az új képzésnek a 

létrehozása, megalapozása, felépítése és kiteljesítése, illetve néhányunk életműve maga a kiépí-

tett kar, a közművelődési szakcsoport 1975-ben elindított népművelés szakjától a Felnőttképzési 

és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2010-ben induló kulturális mediátor mester szakjának létre-

hozásáig. Ez a személyesség, a beavatottság, a bennfentesség, a kezdeti kevesek – esetleg této-

vának tűnő lépései – mellé fokozatosan egyre többen csatlakozók közös munkájaként kiépülő 

képzési és intézményrendszer magunkénak érzése lehet az alapja ünneplésünknek. E  közös al-

kotás előtt tisztelgünk a benne részt vett hallgatók szakmai szocializációra és pályaalakulásra 

irányuló önreflexiójával. 

 

A kutatás leírása 

A végzett hallgatók szakmai szocializációjára és pályaalakulására irányuló kutatásunkat 2006 

elején kezdtük, abban az időszakban, amelyben az úgynevezett bolognai folyamat előkészületei 

zajlottak. Akkor már látható volt, hogy az intézet által korábban gondozott – művelődésszerve-

ző, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humánszervező – szakok nem vihetőek 
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tovább, helyüket átveszi az andragógia alapszak, amelyen belül viszont megjelenhetnek olyan 

specializációk, mint a felnőttképzési szervező, művelődésszervező, munkavállalási tanácsadó és 

személyügyi szervező képzési irányok. Mivel a kar vezetése a megszüntetve megőrzés értelmes 

útjait kereste, úgy láttuk, hogy a megelőző 30 éves szakaszt célszerű egy olyan átfogó vizsgála t-

tal lezárni, amely egyrészt rögzíti a korábbi képzési gyakorlatunk eredményeit és tapasztalatait, 

másrészt hasznosítható alapokat nyújt az új képzési struktúra tartalmi munkájának megszerve-

zéséhez. Ezért úgy döntöttünk, hogy összeállítjuk a kar jogelőd intézményeiben végzett hallga-

tók teljes körű listáját (1. számú melléklet), és a tervezett kérdőíves vizsgálatot minden hallgató-

ra kiterjesztjük (ekkor még nem jelent meg intézményi kötelezettségként a hallgatók pályaköve-

tési rendszere, a DPR). 

A végzett hallgatók teljes körű listájának összeállítása a vártnál nagyobb nehézségbe ütkö-

zött. Ez nem csak abból adódott, hogy a kezdetben kizárólag a népművelés szakra összpontosító 

képzési paletta fokozatosan bővült a tagozatok és az egyre újabb szakok
1
 irányába, hanem abból 

is, hogy a feladatkörében, létszámában és szervezettségében folyamatosan változó -fejlődő tan-

széki csoportot az éppen aktuális egyetemépítési kontextus különböző szervezeti struktúrákba 

sodorta. Ezek a szervezeti struktúrák – a Pécsi Tanárképző Főiskola Közművelődési Szakcso-

portja, a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara, a Janus Pannonius Tudomány-

egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai, Pszichológiai és Közművelődési Intézete, a Pé-

csi Tudományegyetem Természettudományi Kara, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara – eltérő iratkezelési szabályzatok szerint működtek, földrajzi-

lag is eltérő helyeken, így a diploma-anyakönyvek terén sem volt homogén az elmúlt 35 év. 

Mindezek ellenére 2005-ben még rekonstruálható volt a hallgatók retrospektív névsora.  

A kutatás tervezőiként tehát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a vizsgálatot a 

végzett hallgatók teljes körű állományán végezhettük el. Ez a megoldás – az előnyök mellett – a 

kutatás szempontjából némi kockázatot is jelentett. Számítottunk arra, hogy a kérdőíveket első-

sorban azok a volt hallgatók töltik ki és küldik vissza, akik erősebben kötődtek az „Alma Ma-

ter‖-hez, azaz – feltételezett pozitívabb – véleményük a valóságos súlyuknál markánsabban je-

lenik meg a mintában. Ezt a kockázatot azonban – a kérdőívek általánosan tapasztalható „meg-

térülési rátája‖ miatt – vállaltuk. 

2005 őszére 9802 végzett hallgató nevét regisztráltuk, és ezt a listát elküldtük a Népesség -

nyilvántartó Hivatalnak az aktuális lakcímek megszerzése érdekében. A visszaérkezett lista már 

csak 8065 használhatónak tűnő címet tartalmazott. A csökkenés oka elsősorban a nők házasság-

kötési névváltozásában keresendő, de 50 fő felett volt az elhunytak, illetve a külföldre költözö t-

tek száma is. A kiküldött levelek közül mintegy 200 érkezett vissza a címzett ismeretlen felirat-

tal, tovább csökkentve a felmérés „teljességét‖. Az így lebonyolított adatfelvétel kiegészítettük 

azzal, hogy a 2006 nyarán végzett hallgatóink diplomájuk mellé megkapták kérdőívünket is. 

Adatbázisunkba végül 1198 kérdőív információi kerültek. Ez a minta viszonylag nagy b izton-

sággal képezi le a megkérdezettek tagozati és nemi megoszlását, ugyanakkor az egyes évfo-

lyamok válaszadási hajlandósága között jelentős eltérések is tapasztalhatóak (Függelék, 1. táb-

                                                 
1
 Az elmúlt 35 évben indított főiskolai és egyetemi szakok első diplomái: népművelés, 1978.; művelődés-

szervező, 1992.; humánszervező, 1992.; művelődési és felnőttképzési menedzser, 1995.; személyügyi sze r-

vező, 1996.; informatikus könyvtáros, 2006.; andragógia BA, 2009.; emberi erőforrások, 2009.; andragógia 

MA, 2010.; emberi erőforrás tanácsadó, 2010.; könyvtárpedagógia-tanár, 2010.  
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lázat). Egy évfolyam reprezentációja tűnik deklaráltan kétségesnek, azonban a végzés időpontját 

nem jelölő válaszok között nagy valószínűséggel kell lennie ebbe a csoportba tartozóaknak is. 

A kérdőíves kikérdezés információit kiegészítettük interjúk felvételével is. A kérdőívet vi sz-

szaküldő végzettjeink jelölhették válaszaik között interjúadási szándékukat is. Ezzel a lehető-

séggel 149 fő élt, így kutatási összefoglalónkban ezekre is támaszkodhattunk.  

 

A volt hallgatóink jellemzése 

Az elmúlt 35 évben felsőoktatási rendszerünk nagyon sok szervezeti, financiális, tartalmi és 

társadalmiasulási folyamaton ment át. Ezek mindegyike hatással volt a Felnőttképzési és Embe-

ri Erőforrás Fejlesztési Kar és jogelőd intézményeinek belső és külső elismertségére, szakkíná-

latának struktúrájára, illetve e szakok kedveltségére. Az új szakok indításában általában élen 

járó kar képzési palettáján az egyetemi és főiskolai (2006-tól BA és MA) szintű szakok mellett 

megjelentek a szakirányú továbbképzések
2
 és a felsőfokú szakképzések

3
 is, így a megkérdezett 

hallgatóink között természetesen ők is szerepeltek. Ez utóbbi képzési szinteken (SZI, FSZ) és 

tagozatokon végzettek aránya egyelőre nem éri el azt a „kritikus tömeget‖, hogy róluk külön 

szóljunk, ezért a „hallgatóink” fogalma alatt őket is értjük. 

A fent leírt módon kialakult mintánk konfidencia-intervalluma 3,2%, azaz a rendelkezésünk-

re álló adatbázis tagozatok és nemek szerint jól tükrözi a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Kar és jogelőd intézményeinek hallgatói összetételét. A nappali és levelező tagozatra 

beiratkozottak aránya folyamatos változásban volt, azonban a kumulált adatok szerint – 88,9%-

os részesedésével – a levelező tagozat volt a meghatározó. A visszakapott kérdőívekben a nők 

aránya (1. ábra) meghaladta a 70%-ot. Ezt az adatot árnyalta, hogy a nappali tagozaton a nők 

túlsúlya kifejezettebb volt (83,7%), a levelezőknél viszont nem érte el a 70%-ot. 
 
 

 

1. sz. ábra: A volt hallgatóink nemenkénti aránya 

                                                 
2
 Az elmúlt években indított szakirányú továbbképzések első diplomái: felnőttoktatási szakértő, 2006.; PR -

szakértő, 2006.; ifjúsági szakértő, 2008.; munkaügyi kapcsolatok, 2008.; protokoll és rendezvényszervező, 
2008.; társadalombiztosítás, 2008.; kulturális projektmenedzser, 2010.; személyügyi szaktanácsadó, 2010. 
3
 Az elmúlt években indított felsőfokú szakképzések első diplomái: ifjúságsegítő, 2005.; sportkommunikátor, 

2007.; képzési szakasszisztens, 2008.; moderátor, 2008.; reklámszervező szakmenedzser, 2008. 
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A válaszadók átlagos életkora 43 év volt, a legidősebb végzettünk ma 80, a legfiatalabb 27 éves 

lenne. Ennek megfelelően a képzés alapjául szolgáló érettségi megszerzésének éve is tág hatá-

rok között (1950-2003) szóródott. A megkérdezettek több mint 85%-a nappali tagozaton érett-

ségizett (2. ábra), a gimnázium valamilyen tagozatán tanulók aránya meghaladta az 50%-ot. 

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a hallgatóink jövőképében általában már középiskolai éveik 

megkezdése előtt benne volt a tanulmányok folytatásának szándéka, ezért elsősorban a gimná-

ziumi jelentkezést választották. 

Volt hallgatóinkra általában az intergenerációs mobilitás jellemző, ugyanis szüleik iskolai 

végzettségének szintjét jelentősen meghaladták. A szülők iskolai végzettségén belül (3. ábra) az 

édesapák a képzettebbek, közöttük több a szakmunkás bizonyítvánnyal és az egyetemi végzet t-

séggel rendelkező, mint az édesanyák között, ebből azonban nem következik, hogy a továbbta-

nulási ambíciókra az édesapák hatása nagyobb volt – ezt a kérdéskört nem vizsgáltuk. 

 

 

2. sz. ábra: A volt hallgatóink érettségit adó középiskolája 

 

 

3. sz. ábra: A volt hallgatóink szüleinek iskolai végzettsége 
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A kar hallgatói nagy többséggel nagyvárosi, vagy városias környezetből érkeztek (4. ábra), 

több mint egyharmaduk budapesti és pécsi lakcímekről jelentkezett a képzésre. Az adatok azt 

mutatják, hogy egyes időszakokban a meghirdetett képzések az egész ország területéről vonzo t-

ták a hallgatókat, így a kar országos beiskolázásúvá vált (Függelék, 1. ábra). 

A jelentkező hallgatóink a kar képzéseivel kapcsolatos információikat általában barátoktól 

és ismerősöktől, illetve a központi felvételi tájékoztatóból szerezték (5. ábra). Ebben a folya-

matban elhanyagolható volt az egyetemi nyílt napok, vagy a középiskolai tanárok tájékoztató 

szerepe. Természetesen változott a kép, ha csak a nappali tagozatos hallgatóinkat kérdeztük 

ugyanebben a témában, bár a barátok, ismerősök szerepe ott is kiemelkedő volt.  

 

 

4. sz. ábra: A volt hallgatóink településtípusa a karra jelentkezés évében 

 

 

5. sz. ábra: A volt hallgatóink felvételivel kapcsolatos információforrásai  

A karunkra jelentkező hallgatókat több távlati cél is inspirálhatta, közülük – zárt kérdések 

esetében – legerősebbnek a diploma-megszerzés szándéka (6. ábra) bizonyult, illetve közel ek-

kora motivációs késztetéssel bírt a szakmai érdeklődés is. Ebben a gondolatkörben – nyílt kér-

dések segítségével – árnyaltabb képet kaptunk (7. ábra). Itt a választott szak iránti érdeklődés 
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volt a jelentkezés elsődleges inspirátora, illetve ehhez társult az elképzelt szakmai előmenetel 

egyik feltételének biztosítása – ez utóbbi valószínűleg a levelező tagozatos hallgatóink egy ré-

szének beállítódásából, vagy munkahelyi elvárásából fakadt. Meghatározó szempont lehetett a 

földrajzi közelség, vagy a város vonzása is. A volt hallgatók által megfogalmazott jó intézeti 

hírnév és az érdekes, komplex képzés említése még fajsúlyosnak tekinthető, de jelentősége az 

előzőekhez viszonyítva sokkal kisebb volt. 

 
 

 

6. sz. ábra: A volt hallgatóink jelentkezési preferenciái 

 

 

7. sz. ábra: A volt hallgatóink szakválasztási preferenciái 

Amint fent láttuk, az intézmény jó hírneve szerepelt a hallgatók által felsorolt jelentkezési 

indokok között. Ezt a szempontot volt hallgatóink – ötfokú skálán – 3,61-re értékelték, amely 

összhangban van a 7. ábrán bemutatott említések számával. Ugyanakkor a megkérdezettek ér-

tékelték az intézmény, a kar és a választott szak hírnevét is, ennek eredménye – ötfokú skálán – 

a következő: 

– a pécsi főiskola, vagy egyetem hírneve: 4,52 
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– a FEEK, illetve jogelőd intézményének hírneve: 3,99 

– a FEEK-en, illetve jogelőd intézményében választott szak hírneve: 3,96 

Mindezek arra utalnak, hogy az egyetem hírének megítélése kifejezetten jó, nagy valószínű-

séggel vonzza a hallgatókat, ugyanakkor a FEEK és az itt indított szakok megítélése ettől jelen-

tősen elmarad, azonban még ennek ellenére is jónak tekinthető, mindkettő modusa és mediánja: 4. 

 

A végzettjeink a képzésben és a képzésről 

A karon és jogelőd intézményeiben a mai napig összesen 13 482 fő végzett, azonban vizsgála-

tunkban az utolsó két év diplomásai már nem vehettek részt, mert az adatfelvétel megelőzte 

diplomaátvételüket. Ebből adódóan következtetéseink rájuk már nem vonatkozhatnak.  

A vizsgált időszak diplomásai a karon második és harmadik diplomákat is szereztek. Ugyan-

így végezhettek tanulmányokat más intézményekben is, amelyek eredményeként újabb okleve-

leket vehettek át. A vizsgálatban részt vett végzettjeink összesen 1879 diplomával rendelkeztek 

(1. táblázat). Megemlítendő, hogy diplomásaink az elmúlt években összesen 1095 befejezett 

képzésben vettek részt, amelyek újabb – nem diplomának minősülő – kompetenciákkal ruházták 

fel őket az adatfeldolgozótól a zenés színészképzésig. A végzettek 58,1% további tanulmányo-

kat tervez, a válaszolók 28,4%-a az újabb stúdiumok felvételét is a FEEK valamelyik szakán 

tervezi. Ez az adatsor kiegészítendő azzal, hogy időközben 11 fő egyetemi doktori, 2 fő PhD 

címet szerzett, illetve 33 fő PhD-szerzési folyamata indult el. 

1. sz. táblázat: A vizsgálatban részt vett végzettjeink diplomáinak száma 

Diplomák 1. diploma 2. diploma 3. diploma Összesen 

FEEK-en szerzett 1198 141 2 1341 

máshol szerzett - 428 110 538 

összesen 1198 569 112 1879 

 

A vizsgálatban részt vett végzettjeink 78,1%-a rendelkezett valamilyen szintű és típusú 

nyelvvizsgával (2. táblázat). Ez az adat – a mai egyetemi képesítési és kimeneti követelmények 

ismeretében – elégtelennek tűnik, azonban itt célszerű figyelembe venni azt is, hogy a képzésbe 

bekapcsolódó levelező hallgatók viszonylag nagy aránya már mentesült e kötelezettség alól.  

2. sz. táblázat: A vizsgálatban részt vettek nyelvvizsgáinak száma 

Idegen-nyelvek Alapfokú vizsgák 

száma 

Középfokú vizs-

gák száma 

Felsőfokú vizsgák 

száma 

Összesen 

angol 268 229 36 533 

német 173 88 17 278 

orosz  26 15 1 42 

francia 3 3 1 7 

egyéb 40 28 8 76 

összesen 510 363 63 936 

 

A megkérdezettek 83,1%-a a megszerzett diplomákat jól felhasználhatónak minősítette, ezen 

belül 35,5% teljes értékű végzettségként tartotta számon, 47,6% nyilatkozott úgy, hogy jól 

használható, de érdemes további tanulmányokkal kiegészíteni. A válaszadók elégedettségét je lzi 

az is, hogy több mint háromnegyedük (75,5%-uk) közvetlen hozzátartozójának is javasolná a 

kar valamely szakjára történő jelentkezést. A javaslat alátámasztására nagyon sok álláspontot 
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felsoroltak, közöttük meghatározó, hogy a kar széles körű ismereteket ad, jó az oktatói kar és 

végzés után jók az elhelyezkedési feltételek (8. ábra). Çrdekes meglátás, hogy a kar képzései a 

mindennapi életben felhasználható kompetenciákat is fejlesztenek, nem csupán a speciális kép-

zési területekre készítenek fel. A továbbépíthető képzettség kínálati alapjai a kar programjában 

már közel két évtizede adottak. 

 

 
8. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink indokai 

a Karra jelentkezés ajánlása esetében 

A diplomával elégedetlenek több okot felsoroltak a csökkent érték indokaként, ezek azonban 

csak három esetben érték el az úgynevezett kritikus tömeget (3. táblázat). Közülük kiemelkedik 

a tanult szak piacképességének kétségbe vonása, illetve a túlképzés említése.  Ezek az indokok 

is szerepet játszhatnak abban, hogy a megkérdezettek 19,6%-a nem javasolná hozzátartozójának 

a kar adott – általa már elvégzett – szakjának a választását. 

3. sz. táblázat: A diplomával elégedetlenek indokai 

A megemlített indokok Az említések 

száma 

Nem piacképes a szak, túlképzés folyik 142 

Önmagában kevés a megszerzett diploma, ki kell egészíteni, tartalma nem megfe-

lelő 

118 

Az itt szerzett diplomák társadalmilag nem elismertek 29 

 

A végzettjeink általában magas szintűnek értékelték az általuk megtapasztalt szakok szak-

tárgyi tartalmát és a képzés felépítését. Különösen az oktatók pedagógiai munkáját illették elis-

meréssel, ugyanakkor kiemelték az oktatók és a hallgatók között a képzés során kialakult ko r-

rekt munkakapcsolatot (9. ábra). Megjegyzendő, hogy a hallgatók közötti viszonyt – valószínű-

leg a levelező tagozaton megfigyelhető érdeklődő-elfogadó-támogató attitűdnek köszönhetően – 

maguk az érintettek is rendkívül magasra értékelték. Mindezek azt jelentik, hogy hallgatóink 

szívesen jöttek képzéseinkre, azokon jól érezték magukat, miközben a szakmai színvonallal is 

elégedettek voltak. 

Némi ellentmondás tapasztalható az oktatók pedagógiai munkája és az oktatási módszerek, 

illetve a tanultak gyakorlati alkalmazhatóságának megítélése között. Vizsgálatunk során folya-
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matosan érzékelhető volt az a kognitív diszkrepancia, amely a személyek megítélése, illetve a 

tevékenységek értékelése között fennállt. Válaszadóink többnyire nem gondolták át, hogy az 

oktatók pedagógiai munkájában általában módszertani felkészültségüket is értékelték, illetve a 

gyengébbnek ítélt módszertani felkészültség az oktatókról kialakított véleményben is megjelen-

hetett volna. 

 
9. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink 

képzéssel kapcsolatos véleménye ötfokú skálán 

A végzettjeink általában magasra értékelték azokat a körülményeket, amelyek között a karon 

a képzés folyt (10. ábra). Ebben a kontextusban kiemelkedett a könyvtári ellátottság, az oktatók 

elismertsége, az oktatók és hallgatók – vizsgaszituációban is – korrekt viszonya, az órák pontos 

megtartása, de kissé leértékelődött például a számítógépes ellátottság (a megkérdezettek össze s-

ségében az elmúlt 30 évet tekintették át, és nem csak egy-egy időszakot). Itt is érdekes ellent-

mondás az oktatók elismertségének kiemelése, és az oktatás színvonalának alacsonyabb értéke-

lése. A kérdőívek számokban kifejezhető adatai mellett az interjúk szövegei is utalnak a szemé-

lyekkel kapcsolatos vélemények „lágyabb‖ szempontjaira, illetve az oktatók „gyűjtőfogalom‖ 

mellett a konkrét oktatóképek felvillanására. 

 
10. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink véleménye 

a képzés körülményeiről ötfokú skálán 
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Végzettjeink elismeréssel illették azt a kompetencia-fejlesztési folyamatot, amelyet a kar az 

elmúlt évtizedekben végzett, és arról nyilatkoztak, hogy az elsajátított szakmai képesség-

együtteseket a mindennapi szakmai gyakorlatban eredményesen használták fel. A megkérdeze t-

tek elsősorban a személyügyi területeken működtethető, valamint a pedagógiai és a pszicholó-

giai kompetenciákat emelték ki (11. ábra). Figyelemre méltó, hogy tömegesen utaltak az általá-

nos emberi magatartás képesség-együtteseire, a széles látókör képességbeli megalapozására, 

illetve az úgynevezett szociális kompetenciákra. Mindez azt is jelenti, hogy a kar mindennapi 

képzési gyakorlatában az elmúlt évtizedekben olyan externális hatások is érvényesültek, ame-

lyeket eddig nem elemeztünk, vagy legalább is nem „kari szintű tudatossággal‖ készültünk -

készítettünk fel rájuk. 

 

 

11. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink gyakorlatban használt kompetenciái 

A mindennapi életben és a szakmai gyakorlatban felhasználható kompetenciák mellett a 

megkérdezett végzettjeink azokról a területekről is véleményt mondtak, amelyeken mélyebb 

felkészítési folyamatokat vártak volna el a kar oktatóitól. Az itt megemlített hiányok és a hiá-

nyokról szólók száma jelentősen elmarad azokhoz viszonyítva, akik a felhasználható kompeten-

ciákat sorolták fel, ez azonban nem azt jelenti, hogy véleményükre kevésbé kellene adni, ellen-

kezőleg, valószínűleg ők azok, akik valamilyen munkaszituációban felismerték kiképződésük 

problémás területeit. Megkérdezettjeink elsősorban a gyakorlati képzés súlyának növelését 

szándékoztak javasolni a képző intézménynek (12. ábra). Ez a felvetés különösen annak a tény-

nek a tükrében vizsgálandó, hogy a kar és jogelőd intézményeinek 35 éves fennállása alatt 

egyes időszakokban a gyakorlati képzés feladatait mintaszerűen meg tudtuk oldani, és természe-

tesen voltak ezen a területen sikertelen időszakaink is. 

A bővítésre javasolt területek között szerepeltek a tréningek is. Ezeken a területeken is ren-

delkezik a kar felhalmozott tapasztalatokkal és felkészült trénerekkel, azaz a felvetett problé-

makör viszonylag gyorsan megoldható. A kisebb súllyal felvetett egyéb hiányok – a pénzügyi, 

társadalombiztosítási és jogi ismeretek, az informatika és az Európai Unió működéséről szóló 

ismeretek tartalmi bővítése, az idegen nyelv programba vétele – is figyelembe veendők, a velük 

kapcsolatos szakmai konzultációk a hallgatók bevonásával napirendre tűzhetők. 
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12. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink javaslatai a képzés átalakítására.  

 

Végzettjeink mindennapi és szakmai élete 

Végzettjeink 56,8%-a családban, házastársával, gyermekeivel él együtt, 15%-uk még hajadon, 

vagy nőtlen, egyedülálló (13. ábra). Az élettársi és a házastársi viszonyban élők együttes aránya 

megközelíti a végzettek háromnegyedét. 

 

 

* különélő, elvált vagy özvegy 

13. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink családi státusza 

A házastársak és az élettársak iskolai végzettségi szintje jelentősen elmarad végzettjeink 

szintjétől, összesen 52,1%-uk rendelkezik főiskolai, vagy egyetemi diplomával, illetve tudomá-

nyos fokozattal. Figyelemre méltó összefüggés, hogy a volt hallgatóink szüleinek iskolai vég-

zettsége között számított korrelációs együttható (0,607) 0,001-es szignifikancia-szinten közepe-

sen erős együttállást, vagy legalább is hasonlóságot mutat, ez az összefüggés végzettjeink ese-

tében lényegesen alacsonyabb szintet ér el. Természetesen esetünkben még figyelembe veendő 

a nőtlenek és hajadonok nem elhanyagolható csoportja, illetve a még deklaráltan tanulni szán-

dékozók viszonylag nagy aránya, és ez utóbbi inspirálólag hathat a társakra is.  

Végzettjeink családjának anyagi helyzete az elmúlt években kis mértékben javult. Az egye-

temre jelentkezés időszakában a hallgatók 18%-a jelezte, hogy csak szűkösen, vagy nagy erőfe-
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szítések árán jönnek ki a családi költségvetésből, mára ez az arány 12%-ra csökkent. A tanul-

mányok idején a családok közel 30%-a élt viszonylag jól, mára ugyanez az arány több mint 

33%-ra növekedett. Ebbe a szubjektív megítélésbe célszerű beszámítani azt a változást is, amely 

az aktuális igényszintekben is bekövetkezhetett. 

A családok 84,1%-a él saját tulajdonú, önálló lakóingatlanban, 84,5%-uk személygépkocsit 

is tart. Nyaralóval a családok 25%-a, második gépkocsival 21%-a rendelkezik. A háztartások 

viszonylag jól felszereltek, általában rendelkeznek számítógéppel, internet -hozzáféréssel. 

A vizsgálatba bekapcsolódott végzettjeink általában nagyvárosias és városias életet élnek, 

negyed részük ma is budapesti, 12%-uk pécsi lakos. Már az egyetemre jelentkezésük időszaká-

ban is jellemző volt rájuk a városias környezet, azonban az eltelt évek alatt a települési lejtőn 

felfelé voltak mobilisak (14. ábra). Különösen budapesti és megyeszékhelyi arányaik javultak, 

miközben jelentősen csökkent helyben lakásuk a kistelepüléseken. Az elvégzett szakok függvé-

nyében ez a mobilitás tekinthető pozitívnak és negatívnak is. 

 

 
14. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink 

településtípusok közötti mobilitása az egyetemi felvételitől napjainkig  

A végzettjeink szakmai életútja nehezen összefoglalható változatossággal alakult. A többsé-

gük közalkalmazotti, vagy alkalmazotti munkakörben, alsóvezetői, vagy középvezetői beosz-

tásban dolgozott, közel 6%-uk jelölte meg a felsővezetői beosztást. A válaszolók által betöltött 

munkakörök általános presztízse – önbesorolásuk szerint – egy tízfokú skálán 5,97, miközben a 

medián 6, a modus 7-es értéket mutatott. Mindez arra utal, hogy végzettjeink általában viszony-

lag magas presztízsű munkaköröket, jó álláshelyeket töltöttek be. Természetesen az aktuális 

beosztás és presztízsének megítélése függhet az adott munkakörben eltöltött időtől, a frissen 

megszerzett új végzettségtől, a kollégák előmenetelétől és sok más szemponttól, ezért értékelése 

csupán egy adott pillanatban érvényes megállapítás lehet. (Az éppen betöltött állás és munkakör 

presztízsét – végzettjeink szerint elsősorban az intézmény, másodsorban a személyes teljesít-

mény, harmadsorban a jövedelem adja.) 

A betöltött munkakörökben aktuálisan adott autonómia szintje – tízfokú skálán – 8,02, 

ugyanakkor a medián 8, a modus 9-es értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy végzettjeink szubjektí-

ve is magas szintű autonómiát élveznek munkavégzési feladataik során. Ha a már említett 
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presztízs-szintet is figyelembe vesszük, volt hallgatóink munkakörei az átlagosnál lényegesen 

jobbnak minősíthetőek. 

A megkérdezettek válaszaik időpontjában általában munkaviszonyban voltak, 63 -an jelez-

ték, hogy jelenleg nem dolgoznak, idejüket gyes-en, gyed-en, illetve munkanélküliként töltöt-

ték. A megkérdezettek 5,75%-a (69 fő) említette, hogy az elmúlt években rövidebb-hosszabb 

ideig munkanélküli is volt. A munka nélkül eltöltött hónapok átlagos száma  elérte a 14,8-at. 

Végzettjeink 14,8%-a második munkaviszonnyal is rendelkezik, ennek szakmai irányultsága 

azonban nagy hasonlóságot mutat a főállás tartalmával. A megkérdezettek 22,9% -ának van ön-

álló vállalkozása. E vállalkozások formája túlnyomó részt egyéni vállalkozás (36, 8%) és betéti 

társaság (36,5%), a korlátolt felelősségű társaságok aránya 25,6%. A vállalkozások tevékenysé-

ge többnyire a végzettjeink szakképzettségével korrelál. 

Annak ellenére, hogy végzettjeink viszonylag magas presztízsű munkaköröket, kifejezetten 

magas autonómia-fok mellett töltöttek be, mégis úgy érezték, hogy néhány kompetenciájukat a 

munkaadó nem használta ki megfelelően (15. ábra). Ezek közül kiemelkedett a problémameg-

oldó gondolkodás, a szervezői és az idegen-nyelvi kompetenciák kihasználatlansága. 

 

 

15. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink kihasználatlannak érzett kompetenciái  

A megkérdezettek 10,2%-a tervezi, hogy a közeli jövőben elhagyja jelenlegi pályáját. In-

dokként elsősorban az fogalmazódott meg, hogy sem anyagilag, sem szakmailag nem kielégítő 

a betöltött munkahely. Az is felmerült, hogy időnként váltani kell, illetve a munkavállalók ki 

szeretnék próbálni magukat más szerepekben is. A több végzettséggel rendelkezők esetében 

fogalmazódott meg a „másik‖ szakképzettség kipróbálásának igénye. Mindegyik esetben érzé-

kelhető volt a kényszermentesség, illetve a megfelelő alkalom kivárása.  

A végzettjeink válaszoltak arra a kérdésre, hogy az életben melyek azok az emberi értékek, 

amelyeket a legfontosabbaknak tartanak. A válaszok egyedi preferenciái nagy különbségeket 

mutattak, a végül kialakult rangsorban a legfontosabbnak a felelősség minősült (16. ábra). Eb-

ben a rangsorban elsősorban az általános emberi értékek fogalmazódnak meg, kissé háttérbe 

szorulnak a szakmai felkészültséggel, a szakma művelésével és a teljesítményekkel kapcsolatos 

választások. (A karon a közelmúltban végzett értékpreferencia-vizsgálatban a nappali tagozatos 

hallgatók körében első helyre a felkészültség/műveltség került.) Magyarázatként ismét u talunk 

arra, hogy végzettjeink átlagos életkora 43 év, amely 27-80 között szóródik. 
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16. sz. ábra: A vizsgálatban részt vett végzettjeink értékpreferenciái 

Összegzés 

A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és jogelőd intézményeiben az elmúlt  35 

évben az éppen aktuális vezetés proaktivitása, előrelátása eredményeként olyan képzési, fe l-

nőttoktatási és felsőoktatás-pedagógiai kultúra alakult ki, amely mára az ország egyik meghatá-

rozó műhelyévé vált, nem csak a népművelők, andragógusok felkészítése terén, hanem a tágan 

értelmezett humánmenedzsment kutatásának, fejlesztésének és oktatásának sokszínű interva l-

lumában is. A folyamatosan változó világ adekvát összefüggéseinek időbeni felismerése, a le-

hetséges újat elindító programok, fejlesztő beavatkozások bátor bevezetése, a várható reakciók 

és a társadalmi fogadtatás viszonylag pontos, előzetes prognosztizációja, az új képzési paletta 

operacionalizálása során felgyülemlett tapasztalatok értő elemzése és az indokolt korrekciók 

gyors érvényesítése jellemezte a kar eddigi tevékenységét, valószínűleg ennek köszönhető az itt 

röviden illusztrált fejlődéstörténete. Következzenek tendenciáikban töretlen, újabb évtizedek.  

 

Függelék 

1. sz. táblázat: A végzettek száma és a kérdőívet visszaküldők aránya 

 A végzés éve A végzettek száma 
A kérdőívet visszakül-

dők száma 
% 

1978 16 2 12,5 

1979 44 7 15,9 

1980 24 5 20,8 

1981 19 3 15,8 

1982 17 0 0,0 

1983 22 1 4,5 

1984 17 1 5,9 

1985 25 4 16,0 

1986 44 7 15,9 

1987 65 7 10,8 

1988 64 12 18,8 

1989 54 9 16,7 

1990 48 9 18,8 

1991 48 11 22,9 

1992 39 6 15,4 

1993 56 7 12,5 

1994 28 2 7,1 
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1995 77 17 22,1 

1996 427 53 12,4 

1997 690 66 9,6 

1998 1099 114 10,4 

1999 1660 137 8,3 

2000 1568 186 11,9 

2001 559 62 11,1 

2002 634 54 8,5 

2003 671 90 13,4 

2004 732 65 8,9 

2005 1042 166 15,9 

2006 1063 22 2,1 

nem válaszolt  73  

Összesen 10852 1198 12,58 

 

 

 

1. sz. ábra: A végzettek megyék szerinti megoszlása 
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HALMAI ZSUZSA :  Elmélet  és  gyakorlat:  Mit  tudjunk és mit  tegyünk?  

 

Mottó: „A műveltségre törekvés célja, 

hogy az ember megértse helyét, lehetőségeit, 

s ezáltal létét szép és hasznos szereppé tudja alakítani. 

Németh László 

 

A konferencián, mint a 35 éve indult nappali tagozatos népművelő képzés első évfolyamának 

hallgatója, jelenleg a Kultúraközvetítők Társaságának elnöke, a Pécsi Akadémiai Bizottság 

Közművelődési Munkabizottságának tagjaként van lehetőségem megszólalni úgy is mint a ku l-

túraközvetítés gyakorlatának ismerője és művelője. 

Már az sem véletlen, hogy az akkori képzési rendszerben még népművelőnek indult  főisko-

lai szakirányt a későbbiekben a kor kihívásainak, a szakma változásainak megfelelően új tarta l-

makkal és megnevezéssel vitte tovább az egyetem, és a máig e területért felelős Felnőttképzési 

és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. 

Mi, akik itt végeztünk, itt szereztük első vagy második diplománkat, nagyon biztos alapot 

kaptunk ahhoz, hogy függetlenül a szak elnevezésétől, jól tudjuk hasznosítani az itt szerzett 

tudást. A képzés 35 évére visszatekintve az elnevezések jól tükrözik a szakmai megújulást: 

népművelő, művelődésszervező, közösségi civil szervező, kulturális projektmenedzser, 

andragógus, kulturális mediátor, emberi erőforrás tanácsadó, ifjúságsegítő végzettséget adva. 

Együtt formálódott a tartalom és a praktikus tudások tárháza, hogy a kulturális élet szervezé-

se, a közösségek támogatása, a hagyományok őrzése, a kutatás és az innováció területére kerü l-

ve is meg tudjuk állni a helyünket. Mindig úgy, ahogy az adott társadalmi térben a leghaszno-

sabb, hiszen folyamatosan változott hivatásunk annak megfelelően, ahogyan változott a világ, új 

és újabb kihívásokkal kellett a társadalomnak szembenézni, a műveltséget  mint az eligazodás 

eszközét használni. 

Válaszokat kellett adni olyan horderejű változások idején, mint a 

– társadalmi különbségek éleződése, 

– digitális szakadék mélyülése, 

– globalitás és lokalitás problémája, 

– tőkestruktúra változása, 

– hagyományoktól való elszakadás, 

– közösséghiány, 

– hálózati együttműködések hiánya, 

csak néhányat kiemelve az elmúlt 35 év számtalan kihívása közül. 

Mi a szerepünk, mit tegyünk, amikor a változás sebessége meghaladja az emberek alkalmazko-

dóképességét? Amikor ma már tudjuk, hogy a növekedés nem minden esetben fejlődés? Amikor 

már ismereteink vannak arról is, hogy az életminőség sokkal több tényezőtől függ, mint ahogy 

arról felszínesen gondolkodtunk. A társadalmi változásokat visszajelezték a Római Klub jelen-

tései, amelyeknek a címei is beszédesek: 

– A növekedés határai 1972 
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– Fordulóponton az emberiség 1974 

– A hulladék korszak (Gábor Dénes) 1976 

– Célok az emberiség számára 1977 (László Ervin) 

– A nemzetközi rend átalakítása 1977 Riói jelentés 

– A tanulásnak nincsenek határai 1979 

A növekedés határos, a források végesek - ezt már több tudományág bebizonyította, és a for-

rások-erőforrások között a humán erőforrás - a művelt, kommunikációra, együttműködésre ké-

pes, közösségi támogatással a változásokra könnyebben reagáló ember  - felértékelődik. A fejlő-

dés nem csak a természetben, hanem a társadalomban is újfajta megfontolásokat, más szemléle-

tet követel. Ennek alapja A kultúra és a kreatív sokszínűség mondja ki az UNESCO Fejlődés 

Világbizottsága 1996-ban. 

A kultúra és gazdaság összefüggéseit tekintve: minél inkább közeledünk napjainkhoz, annál 

inkább érzékelhető, hogy a gazdaság szerkezeti átalakulását a kulturális szféra által formált in-

formáció és emberi tényező határozza meg. Ezt dr. Koncz Gábor Vázlat a kultúra fogalmáról 

című tanulmányában (Szín, MMI 2004. május) az alábbi tételekkel erősíti meg:  

– A gazdaság a tágabb kultúra része: oktatás, művelődés, társas viszonyok,  kommunikáció, 

társadalmi berendezkedés, 

– A gazdaság globálisan meghatározott, ám a lokális kultúrában működik , 

– A gazdaság a szűkebb kultúrára van hatással (oktatás, művelődés) , 

– Hosszabb távon a gazdaságot és a tágabb kultúrát a szűkebb kultúra határozza meg . 

Çs egy más szakterület szakértőjétől származó új megfontolás: „Egy ponton túl az anyagi ér-

telemben vett „haladás‖ túl sok időt vesz el az emberektől, csökkenti a szabadidőt, a rekreáció 

lehetőségét, tönkreteszi a társadalmi kapcsolatokat, erkölcsöt…". Ezek Gyulai Iván ökológus 

mondatai. Ezért fontos az erőforrások újragondolása: a gazdasági , természeti, társadalmi erőfor-

rások folyamatos újragondolása, a humán erőforrás tudatos használata.  

Napról-napra jelentek, jelennek meg olyan kutatások eredményei, melyek új veszélyekre 

hívják fel a figyelmet, új feladatokat jeleznek előre, vagy új lehetőségeket tárnak fel . 

Az utóbbi években ilyen fontos jelzés volt Dudás Katalin-Lágler Péter Helyi érték kutatási 

összefoglalója: A kultúrafelfogás újraértelmezése a változások, kihívások tükrében (Szin 2007. 

június). Ebből is néhány olyan megállapítást szeretnék kiemelni, melyek számomra , mint gya-

korló kultúraközvetítő számára fontos mondatok: "A versenyképesség, a társadalmi integráció 

és a kultúra összefüggésrendszerének kutatása szerint a kultúra modernebb megközelítése a ku l-

túra facilitáló jellegét hangsúlyozza az eddigi értékőrzés mellett." 

Ugyancsak ők hívják fel a figyelmet ebben az anyagban a következőkre: „A paradigmaváltás 

lényege, hogy a fenti kultúraértelmezés az elitkultúra-tömegkultúra megközelítés helyett, illetve 

az elitkultúra terjesztésének elsődlegessége helyett (mellett!  - ez már a saját hangsúlyom) a tár-

sadalmi integrációt és az azt szolgáló képességek meglétét helyezi a fókuszba. Ilyenek a tole-

rancia, a kommunikációs-, konfliktuskezelési, problémamegoldási készségek. Ezen készségek 

hiányát nevezzük kulturális szegénységnek‖. 

Çs egy európai kitekintés: a kultúra területfejlesztési megközelítése. E szerint a kultúra 

mindazon tanult és öröklött értékeknek és normáknak összessége, amely meghatározza egy kö-

zösség működését. Az a tényező, amely az emberi közösség összetartozását és fennmaradását 

lehetővé teszi. A közösségekre szabott jelentésrendszer, normák és tradíciók e mellett olyan 

értékeket is képviselnek, amelyek nem csak az adott közösségen belül, hanem kifelé, más kö-
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zösségek irányába is piacosítható erőforrásként jelennek meg. (Elvetett magok a rurális jövő 

számára – rurális politika perspektívái a tágabb Európáért című konferencia, 2007–2013 Vi-

dékfejlesztési Perspektívák, Közösségen alapuló integrált vidékfejlesztés.) 

Folytathatnám még a sort, ami az elmúlt 35 év változásaival együtt szakmánk folyamatos 

önmeghatározását, megújítását igényli, újra és újra felszínre hozza a kérdést: Kik vagyunk mi, 

és mi is a dolgunk a folyamatos változásban? Népművelők, közösségfejlesztők, művelődésszer-

vezők, humán menedzserek, animátorok, mediátorok, avagy ahogy a mostani konferencia címé-

ben is megjelöljük szakmánkat, hivatásunkat: kultúraközvetítők. 

Bármelyikről is legyen szó, egy biztos: tevékenységünkkel, vagy éppen annak hiányával 

hozzájárulunk, hozzájárulhatunk a társadalmi változásokhoz, a szemlélet alakulásához, a kultúra 

tartalmaival, a közművelődés eszközeivel az életminőség alakulásához. 

Az élethosszig tartó tanulás (folyamatos alkalmazkodás) már nem  csak a formális oktatási 

rendszerek kihívása, de a mindennapok szükségleteként fogalmazódik meg itthon Magyarorszá-

gon is, és ebben is dolgunk van. 

Összefoglalva: a korábbiakban csak jelzésszerűen említett társadalmi  és szemléletbeli válto-

zások miatt is folyamatos szakmai kihívások jellemezték az elmúlt 35 évet:  

− a hivatást megalapozó tudás szinten tartása, bővítése, a hazai és külföldi szakirodalom köve-

tése; 

− szerepfelfogásunk ehhez igazodó megújítása; 

− valódi mobilitás térben és időben; 

− feladataink folyamatos újraértelmezése, igazítása a társadalmi változásokhoz ; 

− komplex közelítések, a különböző szakmák és szakterületek hasznos tudásainak ismerete és 

használata a mindennapok kultúrájában; 

− új célcsoportok felé fordulás; 

− hálózatok szövése, működtetése. 

 

Lehetséges szerepvállalásunk a szemléletváltás elősegítésében 

Egy új polgárosodás alapja a közösségek megerősítése, az egyéni és közösségi jövőképesség 

segítése. Ennek elősegítésére a klasszikus kultúraközvetítő módszerek mellett ismernünk, a l-

kalmaznunk kell új technikákat is: a közösségi tervezés, a szociokulturális animáció, a mentá l-

higiéné, a mediáció módszertanát. Vagy méginkább az új szakmák, más szektorok képviselőivel 

való együttműködés a hatékonyság segítője, segít saját új szerepünk megtalálásában, hasznos-

ságunk felismertetésében, szakmai identitásunk megőrzésében. A partnerség erősítheti elismert-

ségünket, társadalmi megbecsülésünket. 

Új intézménytípusok, vagy megújuló, korszerűsödő, a kor technikai kihívásainak megfelelő 

közösségi terek adhatják ehhez a hátteret. A rugalmas infrastruktúrahasználat, a korszerűsítésre, 

funkcióváltásra megnyílt pályázati lehetőségek is azt mutatják, hogy a települések számára a 

járható út a funkciók újragondolása, az átalakításokkal korszerűsíthető és ezáltal megmenthető 

kulturális közösségi tér, terek. Új terekre, helyben elérhető szereplőkre, bővülő szolgáltatásokra 

van szükség a kistelepüléseken is. Lehetnek ezek: 

– könyvtári szolgáltató helyek, 

– közösségi terek, 

– információs hozzáférési pontok, 

– szociokulturális támogatások, 
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– képzések és képzési lehetőségek, 

– foglalkoztatási információs pontok, 

– távmunka-állomások távoktatási helyszínek, 

– társadalmi aktivitás, önkéntesség hátterei, 

vagy más elnevezésű szolgáltató terek, amelyek képesek arra, hogy integrált térben adnak 

lehetőséget a helyi közösség jövőképességének megteremtéséhez, megőrzéséhez. Felkészült 

szakemberekre, a fenti intézményekre és szolgáltatásokra ma legalább olyan nagy szükség van, 

mint korábban bármikor, és nem is lehet megspórolni ezeket. 

„A kultúraközvetítés egyrészt mindenkinek feladata: így tölti bele a közösség tudását az új egye-

dekbe, ez az emberré válás útja, e nélkül nem létezik emberiség; másrészt értelmiségi teendő: a mér-

nöktől az állatorvosig, a szobrásztól a latin tanárig a szellemi (és szociális) kultúra letéteményesei és 

továbbadói foglalkozásszerűen. Ez nem hivatás, nem küldetés, hanem foglalkozás, társadalmi hel y-

zet.‖ - fogalmazza meg Hidy Péter a Kultúraközvetítők Társasága (e rendezvény társrendezője) örö-

kös elnöke, a képzés egyik kiváló mestere, akinek nevét itt egy tanterem őrzi. Mi, barátok, tanítvá-

nyok, követők azóta is ebben a szellemben járjuk az utat, amelyen 35 évvel ezelőtt e falak közül in-

dultunk el. 
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KAPIT ÁNY ÁGNES –  KAPIT ÁNY GÁBOR :  A jelen kulturális  vál tozásainak 

meghatározóiról
1
 

Amikor a kultúráról esik szó, újra meg újra megfogalmazódik a fogalom kettős értelmezésének 

problémája. Egyfelől ―kultúrán‖ az egész társadalmi létnek a társadalmat összefogó szellemi 

dimenzióját értjük (s például a tárgykultúrát vagy a viselkedéskultúrát is éppen a tárgyakban 

vagy a viselkedésekben is benne lévő szellemi mozzanat által tekintjük ―a kultúra‖  részének), 

másfelől leválasztjuk ―a kultúráról‖ annak egy részét, egyes tevékenységeket, intézményeket, 

termékeket, és a kultúra többi összetevőjével szembeállítva ezeket tekintjük ―kulturális‖ ténye-

zőknek.  

Ezt a szűkebb kultúrafogalmat a kultúra reszort-szemléletű felfogásának is szokták nevezni, 

mert lényegében (s persze nagyon leegyszerűsítve) azt tekinti a kultúra területének, ami a kultu-

rális minisztérium hatókörébe tartozik (az oktatást ezért hol belesorolva, hol nem), s kívül re-

kesztik a ―kultúra‖ fogalmán az összes többi tárca ―felségterületét‖. A tudomány képviselői 

rendre figyelmeztetik a politikát e szemlélet tarthatatlanságára, de e figyelmeztetések a politiká-

ról általában leperegnek. A tudomány képviselőinek azonban éppen ezért állandó kötelességük, 

hogy újra s újra elmondják: ha egy társadalomnak a kultúrához való viszonyát nem a tágabb 

értelmű kultúrafogalom határozza meg, akkor baj van. Mert a kultúra nem marad meg az efféle 

intézményes korlátok szabta keretek között. Ha érteni akarjuk, hogy egy társadalom mitől tud 

innovatív lenni, előretörni vagy éppen lemaradni a társadalmak versenyében – ez nagymérték-

ben a (tág értelemben vett) kultúra kérdése. Ha a nehézségek okát a társadalom megosztottságá-

ban véljük felfedezni: a kultúra kérdéseinél vagyunk. Ha a társadalmat az optimiz-

mus/pesszimizmus dimenziójában próbáljuk megítélni, annak mérlegelésekor, hogy mitől opt i-

mista vagy pesszimista egy társadalom, a kultúra kérdéseinél vagyunk. Ha a vállalkozó képes-

ség hiányáról vagy a bürokratikus beidegződésekről, a ―feudális‖ kapcsolatrendszerekről vagy a 

―gulyáskommunizmus‖ iránti nosztalgiákról panaszkodunk, a kultúra kérdéseinél vagyunk.  

Minden gazdasági, politikai, etikai problémaforrás kapcsán a kultúra kérdéseinél vagyunk. 

Amikor másutt bevált módszerek bevezetése kudarcot vall, a kultúra kérdéseinél vagyunk. 

Amikor értékeink másokkal való elfogadtatása, megértetése kudarcot vall, a kultúra kérdéseinél 

vagyunk. Çs éppen a kultúra mibenlétét nem érti, aki mindezt úgy próbálja értelmezni, hogy az 

említett kudarcok az adott kultúra elmaradottságából származnak. Minden kultúra nagyon ösz-

szetett szerves rendszer, amit nem lehet tetszőleges irányokba mozgatni. A kultúrák csak egy 

másikhoz képest tekinthetők ―elmaradottaknak‖, és egyáltalán nem biztos, hogy azáltal tudják 

lehetőségeiket jobban kibontakoztatni, ha e másik irányába igyekeznek. Sőt, éppen ellenkező-

leg, az általános tapasztalat az, hogy csak azok a kultúrák bizonyulnak sikeresnek, amelyek sa-

ját, sajátos, másoktól különböző kultúrájuk minél alaposabb megértésével, annak önmagából 

való szerves továbbépítésével, (a termékenyítő külső hatásoknak a saját kultúra rendszerébe 

való integrálásával) alakítják társadalmukat. Çs a kudarcok, válságok forrása a legtöbb esetben 

éppen a szervetlenség: amikor a kulturális rendszerre abba be nem épülő hatásokat próbálnak 

ráerőltetni, amikor nem az adott kultúra rendszere integrál, hanem őt próbálják (az éppen aktuá-

                                                 
1
 A szöveg az Antalóczy Tímea—Füstös László—Hankiss Elemér szerkesztette {Vész}jelzések a kultúráról 

c. kötetben (MTA-PTI, Bp, 2009) megjelent, „A kultúra változása – változások kultúrája‖ c. tanulmány ki-

vonata. A tanulmány alapjául szolgáló kutatást a szerzők az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folytatták. 
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lis mainstreamre függesztett tekintettel, a szükséges haladásra hivatkozva) más rendszerbe in-

tegrálni, amikor felbomlasztják meglévő részrendszereit.  

A politika éppen a kultúrafelfogás torzulatai következtében szinte az egész huszadik század-

ban (de már a tizenkilencedik század második felében is) ilyen felbomlasztó módon nyúlt a ku l-

túrához, (éppen azok a korszakok voltak a viszonylagos sikerek időszakai, amikor egy kicsit 

jobban megpróbálták érteni a kulturális rendszer mibenlétét, annak a gazdaságtól és a társada l-

mi lét egészétől való elválaszthatatlanságát), s nem csodálható, ha a tágabb értelemben vett kul-

túra fejlődésére fordított figyelem elhanyagolása következtében – igen, nagymértékben éppen 

ennek következtében – a szűkebb értelemben vett kultúra területén sem sikerült megnyugtatóan 

egyértelmű sikereket elérni. 

Mert a szűkebb értelmű kultúra nagymértékben tükre annak a kultúra-egésznek, amelyről 

beszélünk. A művészet, vagy a különböző médiumok, mint a kultúra-közvetítés csatornái sűrí-

tett képet adnak a kultúra állapotáról. Lehetnek, s vannak is a szűkebb értelemben vett kultúra 

területén olyan problémák is, amelyek ―reszort-szemlélettel‖ is orvosolhatók. De az esetek nagy 

részében ezek csak tüneti kezelések. Ha a kultúrát nem az egész társadalom ügyének tekintjük, 

ha nem a társadalom kultúrájából indulunk ki, ha nem tudatosítjuk, hogy a kultúra nem az élet 

kemény gazdasági tényei után következő, a szabadidő körébe, s mintegy a ―luxus‖ kategóriájába 

tartozó létszféra, hanem az élet kemény gazdasági tényeit is meghatározó dimenziója az életnek, 

akkor a társadalmi lét egyéb dimenzióiban, a gazdasági tevékenységben, a politikában sem sike-

rülhet a célok elérése. Çs a szűkebb értelemben vett kultúrában sem; hiszen a szűkebb értelem-

ben vett kultúra tartalmát és értelmét éppen a tágabb értelemben vett kultúra adja.  

Ugyanezen okból nem lehet úgy felmérni a (szűk értelemben vett) kultúra állapotát, hogy az-

tán pusztán ezen az alapon meghozhatók legyenek azok a döntések, amelyek a kultúra emelke-

déséhez vezetnek. A szűkebb értelemben vett kultúra területén ugyanis csak akkor lehet bármit 

is célnak megjelölni, bármit pozitív vagy negatív fejleménynek minősíteni, az állapotot értel-

mezni, értékelni, ha előzetesen tisztázott a viszonyunk a tág értelemben vett kultúrához . Ha 

egyetértünk abban, hogy melyek tág értelemben vett kultúránk sajátosságai, e kultúra fejlődésé-

ben hol és mitől van/volt szerves építkezés, és hol és mitől vannak/voltak törések, szervetlen 

beavatkozások; hogy mely külső hatásokat lehet és kell beépíteni (és ezeket hogyan lehet össz-

hangba hozni a meglévő alapokkal), és melyeket nem; akkor mindebből következik, következ-

het gazdaságpolitika és külpolitika … és persze (a szűkebb értelemben vett) kultúrpolitika is. 

Egyoldalúan a politika, vagy a gazdaság felől felépítve a kulturális rendszer nem működik. Mert 

gazdaság és politika, és a többi részrendszer egyfelől a (szűkebb értelemben vett) kultúrához 

hasonlóan a társadalmi lét egészének egy-egy nézőpontját, dimenzióját képviselik, másfelől 

azonban csak részrendszerek a (tágabb értelemben vett) kultúrához képest. (Az más kérdés, 

hogy a gazdaság túlsúlyára épülő modernkori ipari társadalmak – nem csak a kapitalizmus, ha-

nem az ipari szocializmus is – mint minden egyebet, a kultúrát is az ipar analógiájára képzelték 

el, s ezért szűkítették le az acéltermeléshez vagy a gabonatermeléshez hasonlóan meghatározott 

részterméket előállító ―kultúratermelésre‖, előtérbe helyezve a kultúra szűkebb fogalmát, s ilyen 

résztermékeknek tekintve a művészeti alkotásokat, a könyveket, a különböző szórakozási fo r-

mákat, ezek termelőinek tekintve a ―kulturális ágazatok‖-ban foglalkoztatottakat, s ezek fo-

gyasztóinak a ―kultúrafogyasztókat‖, s a termelés gyárakhoz hasonló intézményeinek a ―kultu-

rális intézményeket‖). Mindezek elemzésével megtudhatunk valamit a kulturálisnak tekintett 
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termék, mint piaci produktum mennyiségéről, forgalmi adatairól, de nem jutunk közelebb a kul-

túra lényegéhez. 

Az alábbiakban a fentieknek megfelelően ezért a kulturális rendszer egészének alakulását 

meghatározó folyamatokból indulunk ki. 

A kulturális rendszert állapotának minden fázisában kettős determináció épí ti fel. Egyrészt 

saját múltja, az adott kultúra évezredes alakulása, amelyben hol szervesen összeépültek a kü-

lönböző hatások, hol megmaradtak szervetlen egymásmellettiségben; hol terjedtek, erősödtek az 

adott kultúra sajátosságai, hol csökkent azok koherenciája, integrációja. Másrészt minden pilla-

natban új és új hatások érik a rendszert, s ezek sajátosságai feltétlenül módosulásokat okoznak 

(a rendszer múltjától és pillanatnyi állapotától valamint e hatások sajátosságaitól egyaránt függ, 

hogy e módosulások építően vagy rombolóan hatnak az adott rendszerre). 

Az utóbbi évtizedekben a kultúra változásait meghatározó legfőbb folyamatoknak vélemé-

nyünk szerint az alábbiak tekinthetők: 

– a technikai-technológiai változások hatásai 

– a rendszerváltozás (és az EU-csatlakozás) fejleményei 

– a világban végbemenő paradigmaváltások, (és ezek egyik jelenségcsoportjaként a (világ)  

gazdasági válság-jelek erősödése) 

– a magyar társadalom több dimenziós kulturális megosztottsága (ez utóbbit lehet a kultúrát 

a múlt felől meghatározó tényezők örökségének is tekinteni, de mindenképpen jelentős 

benne a jelen folyamatok hatása is). 

 

A technikai-technológiai változások nyomában 

A technika, technológia változása mindenkor zajlik, s mindenkor módosítja egy-egy kultúra 

jellegét és állapotát. Ugyanakkor az már az adott kultúrára jellemző, hogy miként válaszol ezek-

re a változásokra, hogyan építi be azokat a maga rendszerébe. A ―digitális forradalom‖ nyilván-

valóan hatalmas változásokat hozott (mind a tágabb, mind a szűkebb értelmében vett) kultúrá-

ban, az éppen zajló biotechnológiai forradalom következményei talán még nem érzékelhetőek 

ennyire közvetlenül, (de a következő évtizedekben minden valószínűség szerint ennek hatásai is 

óriásiak lesznek). 

Nem soroljuk most fel a „digitális forradalom‖ életünk szinte minden szegmensét radikáli-

san átalakító változásait, s itt értékelésükre sincs elegendő tér, (az olvasónak e tekintetben az 

említett kötetet ajánljuk figyelmébe). Csak felsorolásszerűen érintenénk (kifejtés, példák és pe r-

sze a teljesség igénye nélkül) azokat az ambivalens következményeket, amelyeket e „forrada-

lom‖ hozott magával. Mert következmény jócskán akad a mérleg mindkét serpenyőjében. Egy-

felől a hatalmasan megnőtt lehetőségek, másfelől a digitális szakadék. Az információk óriási 

tömege, és a lényegkiemelés megnehezülése. A megsokszorozódott kínálat és a színvonalesés. 

A politikában a közvetlen visszacsatolás, vagy akár a közvetlen demokrácia lehetősége, másfe-

lől a minden eddiginél hatékonyabb manipulációs technikák megjelenése. Egyfelől a valós ér-

dekazonosságok, elvközösségek alapján való megszerveződés lehetőségei, másrészt ugyanez a 

lehetőség megnöveli a társadalomellenes szélsőségek terjedésének veszélyeit is.  

A gazdaságban is az új technológiai lehetőségek egyszerre adnak lehetőséget a gazdasági ha-

talom birtokosainak arra, hogy még jobban uralják az egyes emberek gazdasági lehetőségeit, de 

egyszersmind növelik az egyének aktivitási lehetőségeit is a gazdaságban. Egyfelől felszabadu-

lás a piac egyes monopóliumok általi korlátozása alól, (és olyan, közvetítők nélküli, valóban 
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kereslet-kínálati piac lehetősége, mint amit a Vatera, E-bay típusú oldalak nyújtanak); másfelől 

a világhálón is érvényes, hogy minél nagyobb gazdasági hatalommal rendelkezik valaki, annál 

több lehetőség nyílik meg a számára, az ellenőrizetlenség pedig a visszaélések, gazdasági bűn-

cselekmények lehetőségét is megnöveli. Ugyanakkor a technológia önmagában e területen sem 

meghatározó: a társadalom uralkodó viszonyai öltöznek az új lehetőségek új ruháiba. Ez a ké-

sőkapitalizmus jelenében egyrészt azt jelenti, hogy mind a tőke, mind az állam számára kedvező 

(a jobb irányíthatóság, befolyásolhatóság érdekében) az egyes emberek atomizáltságának és a 

riesmani értelemben vett ―kívülről irányítottságának‖ növekedése (azaz autonómiájának, etikai 

belülről vezéreltségének, intimszférájának csökkentése), s például a média számos új jelensége 

ebbe az irányba mutat; másrészt az individualizálódás növeli is az egyén erejét és szuverenitási 

törekvéseit. Az új technológiai lehetőségek pedig az uralkodó piaci viszonyok megkerülésére, 

az azokból való kivonulásra is lehetőséget adnak.  

A technológiai változások nyomán egyértelműen a korábbinál individualisztikusabb kultúra 

bontakozik ki, s az megint az egymással szemben álló érdekek küzdelmén múlik , hogy ez az 

individualisztikusabb jelleg milyen arányban jelenti a társadalom egyénekre való szétesését, az 

atomizálódást, a közösségszerveződések jelentőségének csökkenését (ami, mint utaltunk rá, 

ezen egyének jobb irányíthatóságának feltétele s ezért a politikai és gazdasági hatalmak birtoko-

sainak érdeke), vagy éppen ellenkezőleg, az egyén öntudatának s erre épülő aktivitásának növe-

kedését, a társadalomnak az egyének felől kiinduló önszerveződését. Mindenesetre az individu-

alizálódás a szűkebb értelemben vett kultúrához való viszonyban is igen jelentős változásokat 

hozott. Egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sokan kiessenek a közösségi formákon keresz-

tül történő kultúraterjesztésből, és többé-kevésbé kulturális vákuumba kerüljenek. Másrészt az 

individualisztikus szemlélet térhódítása igen sok új, az egyén aktivitását a korábbiaknál jobban 

mozgósító kulturális forma megjelenését is eredményezte. A lehetőségek megnövekedése azt is 

jelenti, hogy megnövekedett a kulturális igények személyre szóló kielégítésének lehetősége. 

Az új technikai lehetőségek fokozzák az interaktivitás lehetőségét is,  és ezzel ugrásszerűen 

megnövelik az egyes emberek kulturális aktivitásának lehetőségét (már ma is nagyon sokan 

mutatnak ilyen kulturális – sőt, önkéntes kultúraterjesztő – aktivitást, s olyanok is, akik e tech-

nológiai lehetőségek megjelenése előtt egyáltalán nem fejtettek ki ilyen tevékenységet). Hiszen 

az Internet lehetőséget nyújt bármilyen adat, szellemi termék, önprezentáció feltöltésére külön-

böző kép-, és hangmegosztó portálokra (amilyen például a YouTube vagy különböző zenei és 

fotótárak); a fiatalabb generációkban, de a technikailag rugalmasabb középgenerációban is 

mindez beépül a mindennapokba; saját készítésű fotók, videók, hanganyagok, írások válnak 

széles körben hozzáférhetővé, (ez egyszerre jelenti az önprezentáció lehetőségeinek megnöve-

kedését és a mások által feltöltött vizuális és hangzó anyagok megtekintését, cserélgetését – 

vagyis a kultúrába-kapcsolódás és a kultúraterjesztés egészen új formáinak megjelenését). A 

szűkebb értelemben vett kultúrának a hivatalosság szférájától való eloldódása nem csak az aktív 

kultúratermelésben és közvetítésben, hanem a kulturális fogyasztás privatizálódásában is tetten 

érhető.  

Korábban egyértelműen intézményes keretekhez kötött kulturális formák egyre gyakrabban 

jelennek meg a privátszférában; ez nem feltétlenül szünteti meg a hagyományos kulturális in-

tézmények iránti szükségletet, csak módosítja azok szerepét (például felerősíti azt a jelentősé-

güket, hogy közösségi együttlétre is lehetőséget nyújtanak); de mindenképpen csökkenti súlyu-

kat, és jelentősen megváltoztatja a kultúrafogyasztás szerkezetét. Az életforma alakulásában is 
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hatalmasak a változások. A számítógépes nemzedék életében sok mindent – számos korábban 

közösségben végzett, közösséget formáló tevékenységet is – a számítógépezés képernyők elé 

vonzott életformája helyettesít, ugyanakkor a számítógépezés kapcsolatteremtés, új közösségek 

építésének formája is, s itt nemcsak elidegenedett virtuális közösségekről, hanem számítógépes 

kapcsolatok által létrejött eleven kapcsolatokról, barátságokról, sőt, házasságokról is szó van. A 

digitális formák leegyszerűsítik az ügyintézést, ugyanakkor az emberi tényező gépi helyettesít é-

se szélsőségesen abszurd zavarokat, nehezen korrigálható hibákat is okozhat. Az új technikai 

feltételek jó lehetőségeket kínálnak a hendikepesek bekapcsolására, segítik a „túlélési prakt i-

kák‖ terjedését, a rászorulóknak nyújtandó segítség megszervezését, ugyanakkor az emberek 

tömegeit testi és lelki egészséget károsító módon kötik a képernyők elé.
2
 Az új technikák a vi-

zualitás erőteljes felértékelődését és térnyerését hozzák magukkal az írott kultúrával szemben.  

Szó sincs az írás kultúrájának végéről (hiszen az új médiumok is tele vannak írott szövegekkel), 

de kétségtelen, hogy az új generációk önkifejezésében a képi műfajok (pontosabban a különbö-

ző látványokra építő műfajok) a fogalmakra építő műfajokkal szemben a korábbiaknál sokkal 

nagyobb szerepet játszanak. 

Egyelőre nem látható át e változások minden következménye. Nem tudjuk, milyen módon 

fogja átalakítani viszonyainkat a hálózatosodás, az újfajta, „csomópontos‖ kapcsolatrendszerek 

kialakulása. A világkép töredezettebbé válása. A vizualizálódás. S ráadásul mindezideig csak a 

―digitális‖ forradalomról esett szó, jóllehet teljesen egyértelmű, hogy gőzerővel folyik a bioló-

gia ―forradalma‖ is, s annak még sokkal radikálisabb és drámaibb következményei lesznek az 

emberi kultúra alakulására. Még prognosztizálni sem lehet, hogy a géntechnológia és az egyéb 

beavatkozások világában milyenné alakul a kultúra; milyen mértékben fordul az ember önmaga 

átalakítása felé, s azt milyen irányokba fordítja; annyi bizonyos, hogy minden több évtizedes 

előrejelzés komolytalan egy olyan világban, amelyben egy-két évtizeden belül ilyen horderejű 

változások várhatók. 

 

Rendszerek és módszerek 

A magyar kultúra jelen állapotát azok a Kelet-, és Közép-Európát jellemző mozgások is megha-

tározzák, amelyeket „rendszerváltásnak‖ szoktunk nevezni. A rendszerváltások általában meg-

rázkódtatásokkal járnak, kulturális szempontból mindenképpen, hiszen a politikai szempontból 

legsimább átmenet is feszültségeket hoz létre a kultúrában kialakult magatartásformák, társa-

dalmi gyakorlatok és az új viszonyok között, amelyek szükségképpen mások, mint  a korábbi 

beidegződések. Az előző (1945-1948-as) rendszerváltás jóval nagyobb megrázkódtatásokat 

okozott, hiszen a szovjetrendszer kultúráját nem lehetett szervesen összeépíteni azzal a kultúrá-

val, amely a szovjet csapatokat Magyarországon fogadta (s ez vonatkozik a domináns értékektől 

a kapcsolatrendszer szerkezetéig, az érintkezési kultúra sajátosságaitól a munkakultúráig, az 

erkölcsi modellektől a gondolkodási modellekig sok mindenre, a politikai hagyományokról és a 

                                                 
2 Ugyanakkor természetesen ebben a tekintetben sem a technológia a ―bűnös‖, hanem az a használati mód, 

ami köré épül. (Hiszen ugyanez a technológiai fejlődés például olyan időtöltéseknek is új lökést ad, mint 

például a turisztika. A GPS rendszerek megjelenése ugyanis nem csak az autósok navigációját segíti, hanem 

a természetjárás új formáját is létrehozta: a Geocatching-mozgalomban olyan fiatalok is elkezdtek órákat 

túrázással, természetjárással tölteni, akiket korábban nem lehetett volna ilyesmire rávenni: az úgynevezett 
―geoládák‖ GPS-szel való keresése a játék izgalmán keresztül segít e fiatalok ezreinek a természethez való 

visszatalálásában. Çs a technika ilyenfajta használata jól jelzi, hogy a gépek civilizációja éppen az elgépiese-

dés ellenében is felhasználható.) 
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magántulajdonos gazdasági viszonyokról nem is beszélve). Az ötvenhatos forradalom nem utol-

sósorban a tág értelemben vett kultúra lázadása volt a rákényszerített, beépíthetetlen idegen 

modellel szemben (akkor a szocialista rendszer egészét még a társadalom jelentős része nem 

utasította el). Persze nem csak a kultúra lázadása volt, hanem egyszerre politikai robbanás, 

nemzeti ellenállás s a gazdasági szűkösség elleni lázadás is, mindenesetre a Kádár -rendszer, a 

forradalom leverése után berendezkedett hatalmi struktúra, ha konszolidálódni akart, rákénysze-

rült arra, hogy a forradalmat kiváltó körülmények egy részében korlátozott kompromisszumokat 

kössön: enyhítette a gazdasági javak elszívását, a korábbinál némileg kevésbé nyíltan éreztette 

az ország birodalmi alárendeltségének tényét, s rákényszerült arra is, hogy egyes területeken 

engedjen a fellázadt magyar kultúra nyomásának, és legalább bizonyos elemekben tegye lehető-

vé a megszakított kulturális folytonosság rekonstrukcióját. 

A rendszer természete nem volt alkalmas arra, hogy a kultúra szerves rendszere egészében 

helyreálljon, hiszen a megmaradt tabuk továbbra is többet nemkívánatosnak, üldözendőnek te-

kintettek a hagyományos kultúra elemei közül, de az, hogy a Kádár-korszak néhány év után 

konszolidálódni tudott, és a Rákosi korszakhoz képest viszonylag nagyobb elfogadottságra tett 

szert (a hatvanas évek második felében), nem utolsósorban éppen annak volt köszönhető, hogy 

a társadalom néhány ponton helyreállíthatta a megszakadt kulturális folytonosságot. Ám amikor 

kiderült, hogy ez azért korántsem jelenti azt, hogy a társadalom a maga kultúrájának szerves 

építkezésével haladhat egy magasabb életminőség felé, amikor a kultúra ―önépítése‖ beleütkö-

zött a rendszer korlátjaiba, ez egyúttal azt is világossá tette (a hetvenes-nyolcvanas években), 

hogy a társadalom túlnyomó többsége már nem lát a szocializmus keretein belül lehetőséget 

ilyen előrehaladásra, és a társadalmi forma megváltoztatását kívánja, amely a Szovjetunió ösz-

szeomlásának köszönhetően (s most már a társadalom nagy többségének helyeslésével) be is 

következett. 

A rendszerváltás után kiépülő új rendszer akkor kezdett problematikus lenni az emberek 

többségének megítélésében, amikor egyre inkább láthatóvá vált, hogy a szerves építkezésnek 

megint nagyon kicsik a lehetőségei: az új hatalmi centrum sincs tekintettel az adott kultúra 

szerves építkezésére. A közben eltelt negyven év alatt ugyanis a kultúra önépítő mechanizmu-

sai, miközben megpróbáltak minél többet revitalizálni a kultúra elvágott gyökereiből, ezekhez 

hozzá is építettek egyes használható elemeket az államszocializmus világából, s ezek teljes an-

nullálása maga is szervetlen beavatkozás. 

Mindazonáltal az új rendszerben már két évtized telt el, (ami az egész államszocialista idő-

szak felével egyenlő), s ez ismét új helyzetet teremtett a szerves  fejlődését egészében vissza 

nem nyert, de mégis óhatatlanul továbbépítkező magyar kultúrában. Egymás után jelentek meg 

azok a generációk, akik már az ―új rendszerben‖ szocializálódtak, (akik számára a többpár t-

rendszer, a piacgazdaság természetes adottság), s akiknek az államszocialista közelmúltról alig 

vannak ismereteik, (amik vannak, azok sok esetben propagandisztikusak, a családi szocializáció 

függvényében megosztottak, nem tényszerűek), s ennek következtében azt sem látják át, hogy a 

jelen ambivalens viszonyai közül pontosan melyek a most már húsz esztendős ―új rendszer‖ 

velejárói, és melyek a ―régi rendszer‖ továbbélései. 

A rendszerváltással kiépülő politikai rendszer eleve ellentmondásokkal volt terhes. Az alap-

vető ellentmondás az volt, hogy a korábbi rendszer állampártja (legalábbis annak egy része) 

egyszerűen demokratikus szocialista párttá minősítette át magát, (anélkül, hogy alulról teljesen 

újraépítette volna a struktúráit), s bár a modern polgári demokráciában általában jelen vannak a 
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politikai palettán szociáldemokrata pártok, az átnevezett, és a pluralista parlament szabályaihoz 

hozzáigazított korábbi állampárt éppen ezek helyét foglalta el, töltötte be. Többek között ez is 

hozzájárult a politikai mező olyan megosztásához, amely a kommunista rendszer elutasítói szá-

mára a korábbi rendszer párhuzamos továbbéléseként, az ellene folytatott politikai küzdelem az 

államszocializmus elleni tartósuló küzdelemként volt értelmezhető, azok számára pedig, akik az 

államszocializmus bukásával rosszabb helyzetbe kerültek, s ezért nosztalgiát éreztek a korábbi 

rendszer iránt, fenntartotta azt az illúziót, hogy a szocialista viszonyok képviselete 

hatalomközeli helyzetben van. (Erről egyfelől szó sincs, mert a szocialista párt – mint a legtöbb 

volt szocialista-kommunista párt – a tőkeérdekeket képviselő politikai erők egyikévé vált, más-

felől azonban az illúziót táplálja az, amit a prokapitalista ideológia populizmusként stigmatizál, 

hogy ugyanis időnként hol a szocialista párt, hol más pártok a közvélemény nyomására rákény-

szerülnek arra, hogy az államszocializmus egyes, a tőke által eltörölni próbált viszonylagos 

vívmányait időlegesen védelmezzék). 

Vagyis a politikai mezőben egy olyan polarizáció került a politikai küzdelmek középpontjá-

ba, amely egyáltalán nem a valós viszonyokat tükrözte. Miközben a rendszer egyértelműen ka-

pitalista alapokra helyeződött, fennmaradt benne egy fantom-szocializmus (ezért tűnhet úgy 

sokak számára, hogy a rendszerváltás nem következett be), s e fantom-szocializmusnak egyik 

legfőbb szimbolikus képviselete a közvélekedésben paradox módon a személyi folytonosság, 

jóllehet a már az államszocializmusban is a hatalmi struktúrákban helyet foglaló, s a továbbiak-

ban is a hatalomban maradó személyek hatalmukat valójában az új alapokra konvertálták át. 

Bonyolultabb a helyzet, ha a kultúra szempontjából vizsgáljuk. Kulturálisan valóban tovább 

élnek a szocialista korszak egyes elemei, de ezek éppen olyan elemek, amelyeket viszont nem 

lehet egy politikai rendszerváltással semmissé tenni. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen, 

ezen elemek egy része azért él tovább, mert viszonylagosan előnyös a kapitalizmussal szemben. 

A teljes foglalkoztatottság – ha tudjuk is, hogy sokszor kapun belüli munkanélküliséget, 

termelékenységi szempontból irracionális működéseket  jelentett – kevésbé romboló, mint a 

munkanélküliség. Az alanyi jogon járó egészségügyi ellátás – amelynek gyenge színvonala, 

korrupt működése senkinek sem vonzó – mégis igazságosabbnak tűnik, mint a tőkeérdekeknek 

alávetett, diszkriminatív egészségügyi rendszer. Çs így tovább.  

A szocializmus számos, a kapitalizmustól különböző eleme a mindennapos életgyakorlaton 

keresztül beépült a kultúrába, s a társadalom (mint kultúra) mindig csak akkor tud szervesen 

továbbépülni, ha nem kell azt éreznie, hogy valamit elveszít. A diktatúrától, az élet fenyegetett-

ségétől, a hamis ideológiai ballasztoktól való megszabadulás mindig nyereség, (e tekintetben a 

rendszerváltás megnyitotta az utat a szerves fejlődés felé), de ha valamiben visszalépést kell 

megélnie a társadalomnak, azt ritkán fogadja el; addig nem tud továbbhaladni, amíg az újat nem 

érzi a réginél minden tekintetben magasabb rendűnek, olyannak, ami megadja mindazt, amit a 

régi, de még annál is többet
3
. (Így volt ez mindig a történelem ―rendszerváltásaiban‖: a kapita-

                                                 
3 Itt tehát megint tekintetbe kell venni, hogy a változások milyen kultúrára, a kultúra milyen hic et nunc-jára 

épülnek? Annak a kultúrának a sajátosságait, amelynek közegében a rendszerváltás bekövetkezett, a törté-

nelmi hagyományokon kívül már az államszocializmus négy évtizedének fejleményei is meghatározták, s 

amit ebből az emberek a korábbiakhoz képest vívmánynak éreztek, nem lehet pusztán a politikai rendszer 

változásával, egyszerűen kiiktatni. Amikor az ezen sajátos kulturális örökséget hamis tudatként eltörölni 
akarók azzal érvelnek, hogy ha az emberek nem akarják tudomásul venni, hogy ezeknek a sajátosságoknak 

egy kapitalista társadalomban nincsen helyük, akkor nem kellett volna a rendszerváltásra szavazniuk, ez az 

érv nagyon gyenge lábakon áll, mert amit a rendszerváltáskor a társadalom megszavazott, az nem mindennek 
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lista rendszer, a polgári társadalom – a nyugati világban is – csak akkor vált kulturálisan elfo-

gadottá, amikor már minden tekintetben ―tudta‖ azt is, amit a feudális rendszerek, más vonatko-

zásokban meg egyértelműen többet tudott nyújtani). Amikor a prokapitalista ideológia azzal 

próbálja lesöpörni a volt szocialista társadalmak kultúráinak a múlt egyes elemeihez való ra-

gaszkodását, hogy az emberek ―vegyék tudomásul, hogy vége a gulyáskommunizmusnak‖, ez a 

kultúrák működése iránti hasonló vakságot mutat, mint annak idején az államszocializmusoknak 

―a múltat végképp eltörölni‖ kívánó törekvései. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy mivel a szerves fejlődés Magyarországon már a tizenk i-

lencedik században (a reformkor szerves építkezési folyamatának leverésével) megtört, (s ha-

sonlóan hiányzott a polgári társadalom szerves kiépülése vagy legalábbis e folyamat befejezése 

a legtöbb szocialista országban) így már az államszocializmus is tele volt prekapitalista struktú-

rákkal is. Tehát amikor ma feudális elemek továbbéléséről beszélnek, ez is jogos. De ezeket 

sem lehet pusztán ―felülről‖ meghaladni, ugyanis ezekre is érvényes, hogy egy kultúra csak ak-

kor hagyja el őket, ha minden tekintetben jobbakat tud helyettük, ha nem érzi azt, hogy ezek 

elvesztésével hiányok, kiszolgáltatottságok keletkeznek. ―Felülről‖ szét lehet verni ezeket a 

struktúrákat, de ha nem tudnak kifejlődni az ezeknél hatékonyabb, értékesebb, az életvilág 

szempontjából gazdagabb lehetőségeket nyújtó struktúrák, akkor egyrészt a kultúra megmarad 

az ezekhez való vonzódásnál, másrészt a társadalom strukturális vákuumba, dezintegrált álla-

potba kerül. (Ez nagyon jól megfigyelhető minden gyarmati társadalomban, ahol a gyarmati 

helyzet nem teszi lehetővé a saját alapon való fejlődést, a struktúrák ―alulról‖ való átalakulását). 

A társadalom pedig kettészakad, a külső-felső hatásokat ―haladásként‖ megélőkre, és azokra, 

akik – mert nem a kultúra egésze, csak a ―felhőrégió‖ ―halad‖ – nem tudnak, és nem is akarnak 

egy számukra leszakadást eredményező folyamat részeseivé válni. Az ilymódon kettészakadt 

társadalom nem tud (tág értelemben) kultúraként működni, s így aztán szerves módon tovább-

fejlődni sem. 

A kultúra szétszakadásának összetevőire még később visszatérünk. E megosztottság is kife-

jeződik mindenesetre abban a politikai megosztottságban, amiről fentebb már esett szó. S ma-

gának a politikai megosztottságnak is megvannak a kulturális következményei (a kultúra szű-

kebb és tágabb értelmében egyaránt). A politikai polarizációhoz alkalmazkodva jellemzővé vá-

lik az egymástól élesen (politikai alapon) elkülönülő intézmények, közvetítő csatornák kiépülé-

se a legkülönbözőbb területen (napilapok, hetilapok, tévécsatornák, Internet -hálózatok). Ez egy-

részt természetes és egészségesnek is tekinthető folyamat, ha pusztán a vélemények pluralizmu-

sát jelenti s fejezi ki; ennek teremti meg intézményes formáit. De nagyon veszélyes, ha nem egy 

közös kultúra alapján való tagolódást jelent, hanem a társadalom szétesését egymással ellensé-

ges, vagyis közös rendszerbe nem rendezhető kultúrákra. Az ilyen polarizáció (s ennek lehet-

tünk tanúi az utóbbi évtizedekben) együtt jár a kulturális bezárkózással, az intolerancia növeke-

désével, a kulturális szelekcióval (a másik oldalhoz tartozóknak a kultúra közegéből való kiz á-

                                                                                                                                                                  
a megváltoztatására vonatkozott, hanem a párturalom, a szabadságkorlátozó, diktatórikus hatalomgyakorlás 

és a rosszul működő államszocialista gazdasági mechanizmusok eltörlésére. Ráadásul Magyarországon a 

rendszerváltás nem is jelentett éles fordulatot, hiszen a Kádár-rendszer már előkészítette a piacgazdaság fo-

kozatos térnyerését, és amennyiben a társadalom egyre inkább a szerves fejlődésre, az ahhoz való mind foko-

zottabb visszatérésre kapott volna lehetőséget – és a rendszerváltáshoz az emberek többsége szemében éppen 
ez a remény fűződött – akkor az leginkább a skandináv modellre hasonlító rendszer felé vezetett  volna, 

(amelyben össze lehetett volna egyeztetni a kapitalista rendszersajátosságokat a szocializmus vívmányainak, 

tehát nem feltétlenül felszámolandónak érzett elemeivel).  
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rásával, azzal a reflexszel, hogy mindaz, ami a másik ―oldalon‖ megjelenik, ártalmas, veszélyes, 

elutasítandó
4
). 

Az ily módon jellemzővé váló politikai folyamat nem pluralizálódásnak, hanem politikai be-

csatornázásnak nevezhető. Ilyenkor kísérlet sem történik arra, hogy a másik oldalra soroltak 

motivációit, szempontjait megértsék, a minden nézőpontban meglévő igazságelemet megkeres-

sék és elfogadják, vagyis felszámolódik (legalábbis erősen csökken) a lehetősége annak, ami 

minden kulturális építkezés alapja, hogy a különböző jellegű elemek egymást megtermékenyí-

tően hassanak, integrálódjanak. Egy ilyen dezintegrált kulturális közegben a tematizáció szinte 

mindig két hibás véglet szembeállítását jelenti, s csak a köztük való választás lehetőségét tartja 

elképzelhetőnek, figyelmen kívül hagyva a legtöbb esetben a két álláspont közötti mezőben 

megtalálható valóságos megoldási lehetőségeket. 

Különösen veszélyes a közvetítő szerepkörök felmorzsolódása, (személyek és intézmények 

vonatkozásában is: a közvetítésre vállalkozó, kultúraépítő személyeket és intézményeket mind-

két oldal a maga hatókörébe akarja vonni, s ha ez nem sikerül, akkor a vele szemben álló olda l-

hoz sorolja, vagyis éppen a közvetítést nem teszi lehetővé). Mindez a közvetlen ütközési felüle-

teken túl is igen kártékony hatású: az intoleráns küzdelmek olyan magatartásmintákban jelennek 

meg, amelyek negatív hatást gyakorolnak az általános vitakultúrára, érintkezési kultúrára a pol i-

tikán túli síkokon is. A politika vonatkozásában pedig egyre többeket fordít el a politika egészé-

től, beszűkíti a társadalmi cselekvés lehetőségeinek mozgásterét; passzivizálva azokat is, akik 

egyébként késztetést éreznének a részvételre. 

A rendszerváltásnak a politikai hasadásoknál is alapvetőbb következménye a piacgazdaság 

teljes dominanciára jutása, a hatalomnak – a politikai, gazdasági és kulturális hatalom közötti 

rövid egyensúlyi szakasz után – a gazdasági hatalom oldalára való egyértelmű áttolódása. En-

nek következménye többek között a tőkeérdekek dominanciára jutása a kulturális érdekek fölött 

is. Ez a kultúra tág értelmében azt jelenti, hogy a kultúraépítés szempontjait felülírják a nem-

zetközi tőkeérdekek, (amelyek az egyes helyi kultúrák szempontjai iránti fent említett érdekte-

lenségük és érzéketlenségük következtében dezintegrálják is ezeket a kultúrákat, de legalábbis 

nem jutatják preferenciához a helyi kultúraépítés érdekeit); a szűkebb értelemben vett kultúra 

területén pedig azzal jár, hogy a kulturális intézményekben is eluralkodik a piaci alapon való 

működés. 

Ezen utóbbi fejlemény önmagában nem minősíthető: vannak a kultúra szempontjából pozitív 

és negatív következményei is. Negatív, amikor a piaci szempontok akadályozzák a tág értelem-

ben vett kultúraépítés elsődlegességét képviselő törekvéseket, de pozitív hatású például abban, 

hogy a fogyasztói igények figyelembevétele felé, a piaci értékesítés érdekében minél rugalma-

sabb módszerek alkalmazása felé tereli a szűkebb értelemben vett kultúra alkotóit és közvetítőit. 

A kultúraközvetítő intézmények működésében ez igen sok változást hozott (a f ilm, a zene, a 

színházak, a könyvkiadók területén egyaránt); s olyan új művészgenerációk megjelenése is en-

nek a folyamatnak tudható be, akik máris jelentős sikereket értek el (például a filmiparban azá l-

                                                 
4
Az egyes ―oldalak‖ képviselői nemcsak más lapokat, más könyveket olvasnak, más színházakba, más kiállí-

tásokra járnak, másfajta életformát építenek, (vagyis a szűkebb értelemben vett kultúra területén teljesen 

külön kulturális zárványt építenek ki maguk körül), hanem egymás kultúráját szinte teljes egészében el is 

utasítják. Nem azt állítjuk, hogy ez a történelemben páratlan fejlemény, sőt, rendszerváltások, kulturális á t-
rendeződések, új paradigmák megjelenése idején elég gyakran megfigyelhető állapot, de az is a történelem 

tanulsága, hogy az egyes kultúrák fejlődéséhez mindig az ilyen éles hasadások felszámolásán keresztül vezet 

az út. 
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tal, hogy képesek a közönségfilm és művészfilm összeegyeztetésére
5
, ezek szempontjainak 

szerves szintetizálására, de megfigyelhetők ilyen jelenségek a színházban, a képzőművészetben 

vagy éppen a zenei és mozgásművészeti műfajokban is). 

A piaci működésnek vannak ellentmondásosabb elemei is. A kultúra szempontjából azért 

nem egyértelműen pozitív például az alkotók (írók, rendezők, tervezők) árupiaci ―brand‖ -dé 

redukálása (―neve ha van, csak áruvédjegy‖), márkaépítése, mert ugyan ez egyes kulturális te r-

mékek előtt (a sztárcsináló gépezet tőkeerejét és tőkegyarapító hatásait felhasználva) széles pia-

ci lehetőségeket nyit (s új, agresszíven hatékony kultúranépszerűsítési formák megjelenését is 

magával hozza – mint a mozgólépcső-reklámok,óriásplakát); a kulturális terméket egyszersmind 

az egyéb termékek sorsában részesíti: leértékeli, marginalizálja a forgalomban éppen nem kur-

rens termékeket, lerövidíti a forgatott termékek életciklusát. A (szűk értelemben vett) kultúra is 

divatok kiszolgáltatottjává válik, a kulturális érdeklődés gyakran átterelődik a kultúrát képvise-

lő személyek (a ―márka‖) iránti érdeklődésre, a minőség szempontjait felülírja a mesterségesen 

kreált sztárok előállításának ipari jellegű mechanizmusa, egyre nagyobb teret kap az értékesítési 

folyamat gyorsulási tendenciája, és ezzel az ―eldobhatóság‖ szemléletének érvényesülése (az 

emberek tekintetében is). Vagyis a hatékony áruforgalmazás (más társadalmi-gazdasági for-

mákban kevésbé érvényesülő) előnyei mellett mind láthatóbbá válnak a piaci mechanizmusok 

irracionális mozzanatai is. 

Ezek közé tartozik az is, hogy a tömeges munkanélküliség illetve az underclass megjelené-

sével, a hajléktalansággal, a munkanélküliség és a hajléktalanság egészségügyi és mentális, sz o-

ciokulturális következményeivel együtt a tőkés piacgazdaság a kultúrából való tömeges kiesést 

mintegy ―intézményesíti‖. 

A rendszerváltással bekövetkező változásokat ugyanakkor nem lehet a piacosodás pozitív és 

negatív folyamatainak értelmezési kereteibe sem beszorítani. Számos változás egyszerűen újfa j-

ta lehetőségek, kultúraszerveződési formák megjelenését jelentette. Egyrészt felszabadította a 

technikai-technológiai fejlődés vívmányainak a lehető leggyorsabb beáramlását a társadalomba. 

Másrészt közvetítette azokat a tendenciákat is, amelyek általános tendenciákként érvényesülnek 

a világban (a technikai fejlődést is meghatározóan), mint amilyen a különböző elemek integrá-

ciója, a komplex formák létrehozására való törekvés. Ahogy a számítógép vagy a mobiltelefon a 

maga előnyei köré szervezve mind többféle funkciót egyesít magában, a szűkebb értelemben 

vett kultúra intézményrendszerében is jellemzővé vált a komplex hatások, komplex intézmé-

nyek használata a kultúra terjesztésében. Népszerűvé vált a fogyasztás és a kultúra kombináció-

ja; (könyvesbolt+teázó/kávézó, étterem+galéria, stb.). Divatba jöttek a ―kultkocsmák‖, amelyek 

– mint nemzetközi példák is igazolják – a városrehabilitációban is jelentős szerepet játszanak. 

A sikeres kulturális fesztiválokon különösen erősen összefonódott a gasztronómia és a kultú-

ra, s ennek az adhat különös jelentőséget, ha egy lépésnek tekintjük a kultúra korábbi egysége 

felé, egy olyan kor kultúrafelfogásának új módon való felelevenedése felé, amikor a szűkebb 

értelemben vett kultúra nem vált külön a mindennapok kultúrájától, annak szerves részeként 

volt az életmód fontos eleme, a profán és a szakrális, az egyéni és a közösségi, a privát és a 

nyilvános, a munka világának és a szabadság világának integratív összekötője. A fesztiválokra 

                                                 
5
 Bár a válaszokból nem derül ki a látott illetve kedvelt film típusa, abban a meglepő adatban, hogy a vál a-

szolók 100 %-a (!) szívesen néz mai magyar filmeket, (míg a sikeres régi magyar filmek esetében ez 78%), 

feltehetőleg benne vannak a fiatal filmes generációnak a művészfilm és közönségfilm egyesítése érdekében 

kifejtett (több esetben igen sikeres) erőfeszítései is. 
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is jellemző a különböző művészeti ágak együttes szerepeltetése, amely mögött nyilván ott van 

egy egyszerű, praktikus megfontolás is; ha valaki a körülmények véletlen összejátszása folytán 

valahol az egyik kulturális értékkel találkozik, azon keresztül könnyen eljuthasson a másikhoz, 

a többihez is. A fesztivál-jellegű kulturális rendezvényeknek az is fontos pozitívuma, hogy az 

ilyen fesztiválok a szűkebb értelemben vett kultúrát és annak élvezetét az ünnepi szférához kö-

tik, márpedig az ünnepek azok a pontok az időfolyamatban, amelyeken az adott kultúra tagjai 

közvetlenül átélik azt, hogy részesei egy tág értelemben vett kultúrának, egy kultúra egyénei, 

akiket az ünnep megemeltsége egyénként is megemel. Ily módon a szűkebb értelemben vett 

kultúrával is ebben az emelt szférában találkozik az ember, s ez a szűkebb értelemben vett ku l-

túra presztízsére is jótékony hatást gyakorolhat
6
. A pártállami rendszer felülről irányított, admi-

nisztratív rendszerével szemben a szóban forgó fesztiválok túlnyomórészt a helyi társadalmak 

önszerveződésének megnyilvánulásai; s éppen a helyi társadalmak kezdeményezőképességének 

megnövelése lehet a tág értelemben vett kultúra hatékony felépülésének, újjáépülésének egyik 

legfőbb hajtóereje. 

Persze ezeknél a fesztiváloknál is fennáll a veszélye annak, hogy mind a politika, mind a 

gazdaság megpróbálja alávetetten, a maga érdekeihez igazítottan kezelni ezeket a rendezvénye-

ket, s ez nem csak azzal jár, hogy a szűkebb értelemben vett kultúra képviselői kiszorulnak ab-

ból a kezdeményező szerepből, ami éppen a dolog kulturális természeténél fogva megilleti őket, 

de például a gazdaság alá rendeltség azt is magával hozza, hogy gazdasági recessziók, válságok 

idején a gazdasági szempontok érvényesítése automatikusan az ily módon alávetett, másodla-

gosnak tekintett kultúrára fordított kiadások csökkentését jelenti. Ez ilyenkor megnyilvánul a 

szponzorizáció, a mecenatúra gyengülésében
7
, a cégek ezirányú kiadásainak csökkentésében 

éppúgy, mint a magánfogyasztók által támasztott kereslet csökkentésében: ha a szűkebb érte-

lemben vett kultúrát nem a kultúra erősítésének elsődleges szempontja tartja életben, hanem a 

gazdasági szereplők támogatása, (ha nem az a megfontolás vezeti a támogatást, hogy a kultúra 

erősítése a gazdaságot is erősíti és a társadalom mint egész politikai erejét is erősíti, ezért a tág 

értelemben vett kultúra támogatása mindennél előbbre való szempont), ha tehát az elkülönülő 

gazdasági szempontok dominálnak a kultúra szempontjai felett, akkor a gazdasági nehézségek 

azonnal a kulturális szféra gyengüléséhez is vezethetnek. (Ez a veszély pedig annál nagyobb a 

tág értelemben vett kultúrában – s például az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szférá-

ban, és a szűk értelemben vett kultúrában is --, minél inkább magánszereplők – cégek és magán-

személyek – támogatásán alapszik, hiszen ezek a magánszereplők döntéseiket óhatatlanul nagy 

mértékben többnyire a szűk gazdasági racionalitás alapján hozzák).  

                                                 
6
 Persze a kultúra presztízsén itt nem a társadalmi hierarchia magaslatait értve. Az elitkultúrára—

tömegkultúrára hasadt társadalmakban presztízsemelő lehet az, ha egy kulturális termék exkluzív módon 

csak a társadalmi elitcsoportokhoz kötődik, ám ez az elszakadtság tágabb értelemben nem emeli a kulturális 

termék presztízsét: ha valami a tömegkultúrában jön létre, értéktelen, presztízs nélküli az elitkultúra szem-

szögéből, de az elitkultúra termékei ugyanígy használhatatlanok, tehát leértékelődnek, s nem bírnak igazi 

presztízzsel az ezen az elitkultúrán kívül rekedtek számára. (Amikor egy művészfilmet unalmasnak, egy 

festményt érthetetlennek, egy zeneművet meghallgathatatlannak, fülsértőnek ítélnek, akkor ez azt mutatja, 

hogy az adott művészi alkotásnak, -- s ez érvényes lehet akár az egész művészetre is – nincs igazán presztí-

zse). Igazi presztízst csak az ad a kultúra bármely elemének (s így a szűkebb értelemben vett kultúra termé-

keinek is), ha rajtuk keresztül a kultúrához tartozás mint emelkedés élhető át, ha nem is a kultúra minden 
egyes tagja, de a kultúra, mint egész számára. 
7
 Pedig a térség újkapitalizmusában a kultúra még egyébként is csak igen kis szerepet játszik a cégek preszt í-

zsének emelésében, PR-politikájában. 
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A piacgazdasághoz a rendszerváltáskor jelentős illúziók kapcsolódtak (a piac önkiegyensú-

lyozó szerepe, a minőség emelkedését biztosító verseny, a kínálat, a sokféleség virágzása) – 

ezek az illúziók két évtized alatt sokat koptak. (A kínálatnövekedés nem bizonyult illúziónak, 

az tényleg a piactársadalom jelentős előnye a monolitikus, s különösen az ideológia -vezérelte 

társadalmakkal szemben). A fogyasztói társadalom, amely a fejlett nyugati civilizáció egyik fő 

vonzereje volt a fogyasztáskorlátos társadalmak számára, szintén veszített vonzerejéből; elég 

széles körben tudatosodtak egyes negatív vonásai (reklámmanipuláció, a minőségnek a tömeg-

fogyasztásban a minőség látszatával való helyettesítése, a fogyasztás túlhajtása, a 

―konzumerizmus‖, stb.), ugyanakkor az ilyen társadalomra való törekvést világszerte életben 

tartja a fogyasztásban még nem részesülők, korlátozottan részesülők, (illetve az abból kénysze-

rűen kiszorulók) kielégítetlen vágya a fogyasztói javak iránt; ezt jelen kutatás egyes adatai is 

bizonyítják. 

A fogyasztói társadalom igényeket elégít ki és igényeket termel; ez alól nem kivétel a szű-

kebb értelemben vett kultúra sem. A diktatúrák járszalagjaival szemben azt a szemléletet te r-

jeszti, hogy ―bármit lehet csinálni‖, s ez – ha többé-kevésbé stabil politikai demokráciával és 

szabadságjogokkal társul – az önszerveződések, az öntevékenység szempontjából is kedvező. A 

rendszerváltás egyértelműen jótékonyan hatott az ilyen önszerveződésekre  is. Ugyanakkor a 

piactársadalom (s annak fogyasztó-centrikus változata is) kedvez az elitfogyasztás elkülönülé-

sének; a kereslethez igazítás azt is jelenti, hogy a kereslet szegmentálódik; különböző fogyasztó 

kasztok alakulnak ki, s a szűkebb értelemben vett kultúra területén is bizonyos területek elit-

privilégiumokká, illetve elit-tevékenységekké válnak. Az elitkultúra a legtöbb társadalomban, így 

az államszocializmusban is elkülönül a tömegkultúrától, de ez az elkülönülés a rendszerváltás után 

– a piac tudatos (célcsoportos) szelektív mechanizmusai következtében – tovább növekedett. 

A két kultúra elkülönülésének egyik legnegatívabb következménye a társadalmi tudatosság 

tömeges csökkenése. A művészet egyik legfőbb funkciója például éppen az egy kultúra szem-

pontjából, (és ez minden korban és minden társadalomban érvényes), hogy a kultúrát alkotó 

egyéneknek katartikus hatásokon keresztül segítsen közvetlenül átélni társadalmuk viszonyait, 

az életükben érvényesülő léttörvényeket, az egyén, a társadalom, az anyagi világ és a transzcen-

dens tényezők összefüggéseit, s ezáltal erősítse aktivitás-képességüket. A művészet helyett fo-

gyasztott talmi kulturális termékek viszont többnyire éppen hogy kerülik a katarzist
8
, és a valós 

összefüggések bemutatása helyett hamis, leegyszerűsített képet; az emberi energiákat nem akti-

vizáló, hanem közvetlenül kisütő impulzusokat sugároznak. Ennek is van társadalmi és kulturá-

lis funkciója: elsődlegesen éppen az aktivitás csökkentése, a társadalom nagy tömegeinek 

passzivizálása (az adott viszonyok konszolidációja, a nagy társadalmi felfordulások elkerülése 

                                                 
8
 ―Katarzison‖ itt nem csak a tragikum katarzisát értve; egy börleszk vagy egy vidám ének is tud katartikus 

lenni. (A ―magas művészet‖ fogyasztása elleni gyakori érv, miszerint ―éppen elég gondunk van a mindennapi 

életben, a művészettől inkább azt várjuk, hogy segítsen kikapcsolódni ezeknek a gondoknak a köréből‖ ezért 

megint csak eléggé gyenge lábakon áll. Az e gondolatban megfogalmazódó ―kikapcsolás‖ csak annyiban 

segít, amennyiben bármely struccpolitika; a művészi értékű nevetés, öröm-átélés azonban – éppúgy mint a 

tragikus katarzis – valóban fölé tud emelni a mindennapoknak, azok lényegének átélésén keresztül. Az más 

kérdés, hogy a katarzis élménye – ha valakiben egyébként kifejlődött a katarzis képessége – egy-egy talmi 

kulturális termék befogadása során is átélhető. Ezért ha a kultúra szempontjából fontosnak ítéljük a minőségi 

hatások szaporítását, ez egyszerre jelenti olyan alkotások támogatását, -- más típusú alkotások tiltása nélkül 
– amelyek magukban hordják a katartikus hatást, és a katarzis-képesség általános fejlesztését. Valamint a 

küzdelmet azok ellen a társadalmi körülmények ellen, amelyek az embereket elszegényítik , megfosztják 

ezektől a lehetőségektől). 
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érdekében). Megint csak a kultúrához való alapviszony dönti el tehát, hogy pozitívan, vagy ne-

gatívan ítéljük-e meg a jelenlegi (és a rendszerváltás óta fokozódott) állapotot: a túlnyomó 

többségnek a ―magas művészet‖ hatásaiból való kimaradását. A társadalom kormányozhatósá-

gának célracionalitása szempontjából az ―altató‖ kulturális hatások kívánatosak; ha erős civil 

táradalomban, aktív állampolgárokban, ―belülről irányított‖ emberekben gondolkodunk, akkor 

semmiképpen. Az utóbbi évtizedekben meglehetős hangsúlyt kapott (e tekintetben is) egyfajta 

értékrelativizmus, amely abból indul ki, hogy az egyes társadalmi csoportoknak eltérőek (de 

egyenrangúak) az értékei, s ez vonatkozik a kulturális igényekre is. (Ráadásul a rendszerváltás 

óta a döntően a piac szereplőinek kezébe került média nemcsak kielégíti az alacsony minőségű 

kulturális termékek iránti keresletet, de termeli is; egyre szélesebb körben szocializál az ilyen 

típusú termékek fogyasztására). Az értékrelativizmus akkor válik ártalmassá, amikor jóváhagyja 

a minőségi szempont kiiktatását. Attól még, hogy egy jelenséget nem lehet voluntarista módon 

egyik napról a másikra megszüntetni, nem kell a létét igazolni sem.  

A rendszerváltás óta eltelt időszak egy másik, kulturális szempontból negatív tendenciája – s 

ez szintén összefügg a (jelenorientált) piaci gondolkodás térhódításával  – a történelem szerepé-

nek visszaszorulása a hivatalosan terjesztett szemléletben. A történelmi tudatnak a magas  mű-

vészet termékeihez hasonlóan tudatosító-öntudatosító szerepe van; a történelem rendszerezett 

ismerete segít megérteni a jelen összefüggéseit és a mögöttük húzódó folyamatokat. Az egyo l-

dalú jelenorientáció a folyamatokból kimetszve szembesít a jelenségekkel, s így az összefüggé-

sek sokkal kevésbé átláthatók. Ugyanez érvényes arra a szintén terjedő szemléletre, amely a 

pragmatizmus jegyében a humán kultúra arányának visszaszorítására törekszik a technikai (és a 

technikai szemléletet megalapozó matematikai és természettudományos szemlélet javára). Az 

nyilvánvaló, hogy a teljesen átalakuló világban a korábbi viszonyokra kialakított oktatási mód-

szereket, oktatási tartalmakat, az oktatás szerkezetét át kell alakítani. De a modernkori oktatási 

rendszerben kialakult alaparányok, amelyekben a természettudomány, a társadalomtudomány, a 

matematika, a művészetek és a testi-fizikai felkészítés egyaránt fontos szerepet játszik, vagy 

legalábbis kellene játszania, egy olyan kiegyensúlyozott, mindenoldalú fejlődést lehetővé  tévő 

koncepción alapulnak, amelyek minden korszak számára hasznosak lehetnek, amiből az köve t-

kezik, hogy ezen pillérek mindegyikét erősíteni kellene, nem pedig egyeseket gyengíteni közü-

lük. (A humaniórák lényege egyrészt megint csak az, hogy a társadalmi összefüggések jobb, 

összetettebb megértésére készítenek fel – ha jól tanítják őket --, másrészt egy sor közvetett, 

transzfer-hatásuk van). 

A kulturális értékrelativizmus (és a törekvés a humán tudományok leértékelésére) összefügg 

a (humán) értelmiség általános presztízscsökkenésével is. Pedig éppen a művészetek és a humán 

tudományok imént említett kulturális fontossága, közvetett hatásai miatt a humán értelmiségnek 

is nagyon nagy, mondhatni kulcs szerepe van (lenne) a kultúra integrációs hatásainak érvényes í-

tésében. 

A rendszerváltás hatásai között végül, de nem utolsósorban megemlíthetjük a magyar kultú-

ra nemzetközi kapcsolatainak, beágyazottságának egyértelmű kiszélesedését s ennek (túlnyomó-

részt) pozitív hatásait. Természetesen volt nemzetközi kulturális érintkezés már az állam-

szocialista időszakban is, de ennek csatornáit meglehetősen beszűkítette az állam kulturális mo-

nopóliuma (és az ennek birtokában politikai-ideológiai szempontok alapján végzett szelekció). 

A rendszerváltás után látványosan megnőtt a kulturális termékek kétirányú szabad áramlása (a 

korábban igen nagy arányt képviselő keleti kapcsolatok és információáramlás jelentős vissza-
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szorulása mellett). Újabb lökést adott a magyar kultúra nemzetközi beágyazódásához az EU-

csatlakozás. Az európai egyesülésnek az egyik leglátványosabb jelenségköre a kultúra területén 

az egyetemek között megindult kölcsönös áramlás (cserediákok, oktatási együttműködések: az 

Erasmus-, Socrates-programok, a ―bolognai‖ folyamat által biztosított átjárhatóság, s ugyanez a 

mobilitási lehetőség az oktatók számára is). E programok legfőbb kulturális haszna talán nem is 

az áthallgatás lehetőségében, hanem a különböző kultúráknak a turista-szintnél mélyebb meg-

ismerésében, a hatékonyabb nyelvtanulásban, és talán leginkább abban van, ahogy a fiatal gene-

rációk számára (de a rugalmasabb középnemzedék-beliek számára is) természetes közeggé válik 

az európai szellemi tér egésze, s természetes gyakorlattá az európai kultúrák közötti mobilitás. 

Hasonlóképpen lendült fel a különböző, a kulturális kapcsolatokat támogató programok, céltá-

mogatások jóvoltából a tudományos kutatók áramlása és a közös, több nemzet kutatóit összefo-

gó projektek kialakítása is. A belépés óta egyre több országban nyílt meg a munkaerőpiac, s ez 

is természetesen segíti nemcsak az egyének földrajzi mobilizálódását, hanem ezen keresztül  a 

kultúrák közti kapcsolatok és kölcsönhatások növekedését is. 

Mindennek értékét aligha lehet túlbecsülni olyan társadalmakban, amelyekben a szabad 

nemzetközi mobilitás évtizedekig elképzelhetetlen vágyálom volt. Ráadásul a vasfüggöny vég-

leges eltávolítása egybeesvén az Európai Unió nyugati felén is fokozódó nemzetköziesüléssel, a 

két folyamat egymást is erősítette; általában is divatossá vált a ―multikulturalizmus‖, felerősö-

dött a nemzeti-regionális különbségek, sajátosságok iránti gyakran felszínes (mert az egyes ku l-

túrák ―lényegét‖, ―sajátosságát‖ egy-egy vonásra, kulturális ―színre‖ redukáló) érdeklődés, de e 

konjunktúra, a szaporodó információk, kulturális termékcserék, a nemzetközi fesztiválok, stb. a 

mélyebb megismerés igényét is növelhetik, s számos egyedi esetben valóban mélyebb kulturális 

kapcsolatokhoz is vezetnek. 

Az e területeken kétségtelenül egyértelműen pozitív fejlemények mellett azonban az EU -

egyesülési folyamatnak, illetve a globalizációnak is vannak olyan problematikus mozzanatai, 

amelyek óvatosságra intenek. Egyrészt a globalizáció gazdasági természetéhez hasonlóan a ku l-

túrában is kimutatható az erősebb centrumok expanziója, ami a domináns kulturális (és politi-

kai-gazdasági) központokból érkező kulturális termékek dömpingjében, hegemón helyzetében, a 

helyi kultúrákat (legalábbis részben) kiszorító beáramlásában nyilvánul meg, és egyszerre vezet 

egyes csoportok részéről kulturális ellenálláshoz, mások részéről  túlzott alkalmazkodáshoz, a 

saját kultúra fontos elemeinek feladásához. Hasonló (polarizáló) hatása van az egyes társada l-

mak közti egyenlőtlenségnek az anyagi lehetőségek vonatkozásában. A lehetőségek névleges 

egyenlőségét érvényteleníti az anyagi lehetőségek egyenlőtlensége. Az értelmiség elvándorlása 

például a kibocsátó kultúra számára nem a kultúrák kölcsönhatását, hanem a saját kultúra gyen-

gülését jelenti. 

A jelentős életszínvonal-különbség pedig szerepet játszhat az értelmiségi elvándorlásban, hi-

szen ez nem csak a jövedelem jelentős különbségét jelenti, hanem az alkotás, a kutatás, stb. le-

hetőségeinek igen jelentős különbségét is. A szellemi munkaerő elvándorlásának azonban nem 

is az anyagi lehetőségek különbsége a legfőbb forrása. Jelentősebb tényező ebben a perspektí-

vahiány, s ami gyakran a perspektíva-hiány oka: az, hogy az egyenlőtlen gazdasági viszonyok 

jelentősen csökkenthetik az ország vitális kapacitását, márpedig az értelmiség – a szellemi 

munka természetéből következően – nagyon erősen kötődik éppen ehhez a vitális kapacitáshoz. 

Mindebben nagy szerepe van az anyagi javak egyenlőtlenségének, hiszen éppen az egyenlőtlen 

gazdasági viszonyok (és az ország által megtermelt értékek jelentős részének az országból való 
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kikerülése) gyengíti meg ezt a bizonyos vitális kapacitást, ám ehhez hozzájárul a társadalom 

szétszakítottsága, a táborok ―beásott‖ szembenállása, és az ebből adódó passzivizáló patthelyzet 

is. Mert ez is gyengíti a vitális kapacitást, és ez is legalább annyira kártékony perspektíva  -

romboló tényező, mint a nemzetközi viszonyok egyenlőtlensége. Egy társadalomnak, egy kultú-

rának csak akkor van esélye az ilyen egyenlőtlen nemzetközi viszonyok ellenében felemelked-

nie, (a nehezített külső körülmények dacára megnövelve saját vitálkapacitását és  perspektívát 

nyújtva a társadalom tagjai számára), ha egységes kultúraként (s elsődlegesen ennek a kultúrá-

nak az érdekeit szem előtt tartva) lép be a nemzetközi viszonyokba.  

Az EU tagság fő előnyeiként a csatlakozás idején megjelent érvek (a csatlakozás m int a bé-

ke, biztonság, stabilitás, jólét, szolidaritás, életminőség feltétele; a csatlakozás következtében az 

ország gazdasági, politikai súlyának növekedése, az EU-pályákon biztosított egyenlő verseny-

feltételek, stb.) elvben továbbra is vonzerővel bírnak,  de a gyakorlatban ezen ideálprogram sok 

eleme csak a célok és deklarációk szintjén működik, a mindennapi életben az emberek sokasága 

számára kevéssé érzékelhető. Sokkal közvetlenebb hatást gyakorol az EU-beli szabályozások 

bürokratizmusa (ami gyakran teljesen irracionális, életszerűtlen formákat eredményez: jól mű-

ködő gyakorlatok elsorvasztását, idő-, és energiarabló formalitások eluralkodását). Ezen hátrá-

nyos hatások is növelik az egyenlőtlenség érzetét. 

Az egyenlőtlenségnek számos megnyilvánulása van a szűkebb értelemben vett kultúra terü-

letén is (az egy-egy magyar alkotó iránti konjunkturális érdeklődésen kívül általában jóval na-

gyobb a kulturális import súlya a kulturális exportnál; a tudományban sokkal erősebb az elvárás 

– és hangsúlyosabb a támogatás is – nyugati módszerek adaptációja iránt, mint a magyar – vagy 

általában a kelet-európai – kezdeményezések nyugati átvételére; a nemzetközi együttműködé-

sekben is többnyire a nyugati szempontok dominálnak; több területen a magyar kulturális te r-

mék – más kelet-európaiakkal együtt – tartósan kiszorul e termékek nemzetközi piacáról; a 

mindennapi érintkezésben gyakori a Kelet-Európával szembeni, gyakran alaptalan ―kultúrfö-

lény‖-érzékeltetés, a kisebb kultúrákat sújtó nyelvhasználati egyenlőtlenségről most nem is  be-

szélve). De még nagyobb az a veszély, ami a tág értelemben vett kultúra egyenlőtlen helyzeté-

ből következik: az ország gazdasági kiszolgáltatottsága, az adósságcsapdába való beszorulása, 

és az olyan EU-szabályok, amelyek gazdaságilag hátrányosan érintik a kelet-európai országo-

kat, az ezen országok egyes hátrányait olykor történelmietlenül, a ―kultúrfölény‖ szemlélettel 

kezelő attitűddel társulva a másodlagosság, az alárendeltség érzetét keltik a kelet-európaiak 

nagy részében, akikből ez gyakran a két említett rossz véglet közötti választás: az etnocentrikus 

elzárkózás illetve az önfeladó alárendelődés magatartásformáit váltja ki. Ez pedig igen korláto-

zóan hat a (tág értelemben vett) kultúrára; mint a politikai megosztottsággal kapcsolatban már 

hangsúlyoztuk, gyengíti a kultúra lényegét: integratív funkcióját, a szerves fejlődés lehetőségét, 

a kultúra hatékony, dinamikus működéséhez és továbbépüléséhez szükséges öntudatot, és végül 

csökkenti, provincializálja teljesítményeit is. 

Ha mármost összegezni próbáljuk a rendszerváltás hatásait a magyar kultúrára, a három, rö-

viden bemutatott jelenségcsoportot egymásra hatásukban lehet értelmezni. Ha valaki úgy teszi 

föl a kérdést, hogy akkor hát most a kultúrára nézvést pozitív vagy negatív a változások mérle-

ge, erre nem lehet egyszerű, fekete-fehér választ adni. Egyfelől éppen elég jelenséget említet-

tünk, ami a kultúra válságára utal (mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett kultúra tekin-

tetében); másfelől azonban a helyzet nem annyira sötét, ha az alulról szerveződő kulturális kez-

deményezéseket, az egyes kulturális területeket (például a vizualitás kultúráját) átfogóan érintő 
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új lehetőségeket, a kultúrák közti szabad áramlás megnyílását tekintjük. Az egyes területeken 

mutatkozó csökkenés, gyengülés, veszteség történelmi léptékben nem feltétlenül jelenti azt, 

hogy a kultúra mérlege veszteséges, ha – mint már hangsúlyoztuk - a lerombolódó struktúrák 

helyett olyan új struktúrák épülnek ki, amelyek megfelelően pótolják (s más vonatkozásokban 

meg is haladják) a korábbiakat. Azonban hogy mekkora az esélye az ilyen fejleményeknek, a 

kulturális (újjá)épülésnek, az a változásokat meghatározó legfőbb tényezők viszonyától, egy-

másra hatásától függ. 

Ha a rendszerváltás következményrendszerében ilyen meghatározó tényezőknek tekintjük a) 

az ország kulturális kettéhasadását, b) a piacgazdaság dominanciára jutását és c) a nemzetközi 

beágyazódást, azt láthatjuk, hogy a kultúra kettéhasadása (a változásokat egységben, integrál t-

ságban fogadó kulturális közeg hiánya) következtében a piacgazdaság hatásai csak ellentmon-

dásosan tudnak érvényesülni, a piacgazdaság mechanizmusai viszont általában egyáltalán nin-

csenek tekintettel a piacgazdaságba bevont egyes kultúrák egységének, integráltságának fontos-

ságára. Így e két hatás-csoport inkább egymás negatív következményeit erősíti. Ezért a kulcs-

kérdés a harmadik tényező, a nemzetközi integráció mikéntje. Pozitív forgatókönyvet a kultúra 

alakulása szempontjából az tenne lehetővé, ha ez az integrációs folyamat, például az EU -

integráció, úgy zajlana, hogy ennek során alapvető érdeknek tekintik, és preferálják az egyes 

kultúrák olyan kiegyenlítődését, amely valódi és teljes egyenrangúságot biztosít az egyes kultú-

ráknak, és a diverzitás előnyeit tudatosítva olyan jövőképet helyez előtérbe, amelyben nem  az 

egyes kultúrák homogenizálása a cél, hanem éppen mindegyikük erősítése, s ami ennek feltéte-

le, szerves fejlődésük támogatása. Egy ilyen folyamat felerősítené a kultúrában mint mindenkor, 

úgy most is jelenlévő új erőforrásokat, potenciákat, a szabad önfejlődés és önszerveződés most 

még jórészt lehetőségszinten jelentkező energiáit. Ha az integráció nem ebben az irányban ha-

lad, akkor e pozitív lehetőségek csak akkor tudnak kibontakozni, ha a kultúra önvédelmi me-

chanizmusokat épít ki, és megpróbálja önmagában megkeresni, önnön sajátosságaira, tartalékai-

ra, az azokból kinyerhető előnyökre építve a szerves fejlődés helyreállításának lehetőségét.  

A történelem azt mutatja, hogy egyes szerencsés véletlenek hatásaitól eltekintve, szinte kizá-

rólag csak olyan kultúrák voltak képesek szerves fejlődésre, s ha megszakadt, annak helyreáll í-

tására, és a felemelkedésre, mások utolérésére vagy éppen megelőzésére, amelyek vagy önma-

gukra figyelve, vagy az ezt lehetővé tévő, támogató külső kapcsolatok segítségével, (vagy, ha 

lehetett, mindkettőre támaszkodva) tudatosították kultúrájuk sajátosságait, és e sajátosságokból, 

a sajátosságokat előnyökké fordítva formálták meg a maguk külön útjait
9
. Az ilyen önfejlődés-

hez nem elég a politikai elhatározás. A társadalmakat nem (a társadalmakat sem) lehet ―felül-

ről‖ építeni. A lényeg a függetlenség: nem az elzárkózás függetlensége, hanem az olyan fejlődé-

sé, amelyben a kultúra, – a sajátos történelmi múlt, a hagyományok, a sajátos termelési lehető-

ségek, érintkezési módok, a sajátos társadalmi viszonyok, sajátos értékrendek és a sajátos világ-

kép konglomerátuma –, a különböző külső hatásokat és új fejleményeket a maga természetéhez 

igazítva, annak lehetőségeit legjobban kihasználva tudja integrálni. A világ szükségképpen kö l-

csönös függőségek bonyolult rendszere, ez önmagában nem ártalmas; ártalmassá akkor válik, ha 

a függőség egyoldalú, ha alá-fölérendelődést jelent. Amikor egy kultúra tartósan a szerves fej-

                                                 
9
 Példaként gyakran merül fel ezzel kapcsolatban a skandináv majd a finn felemelkedés, a távol -keleti ―cso-

da‖, Szlovénia példája, de Ausztria vagy Svájc is joggal említhető, arról nem is beszélve, hogy az újkori 
történelem valamennyi többé-kevésbé dominánssá vált hatalma, Anglia és Franciaország, Hollandia vagy az 

Egyesült Államok ugyanígy emelkedett fel, saját belső erőire és kulturális sajátosságaira építve, s mint Ho l-

landia (vagy a többi említett kis ország) példája mutatja, e lehetőség nem csak nagy országok számára adott. 
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lődés lehetőségei szerint épül, egy idő múlva mindez (éppen mert adva van), meglehet, már nem 

olyan fontos a számára. De ez csak akkor következik be, ha tartósan sikerül kikerülnie az egy-

oldalú alárendelődés állapotából, és mind a külső érintkezés során őt érő hatások, mind belső 

viszonyai szempontjából sikeresen érvényesítenie saját integráló erejét. 

 

Változások és válságok 

A rendszerváltással még egy jelentős változás történt a (szűkebb értelemben vett) kultúra felfo-

gásában: a korábbi „komolykodó‖, a kultúrát tulajdonképpen az oktatás részének tekintő felfo-

gással szemben – mint ezt a fesztivál típusú rendezvények fent említett pozitív jelentősége is 

jelzi – teret nyert egy sokkal demokratikusabb kultúrafelfogás, amely a (szűk értelemben vett) 

kultúrát mindinkább a közös ünnep, a kellemes időtöltés szférájába helyezi, a mindennapi kul tú-

ra részévé teszi. Ez a kultúrafelfogás a világban a hatvanas-hetvenes években kezdett domináns-

sá válni, a fogyasztói társadalom hedonizmust sugalló értékrendjének jegyében. A diktatúrából, 

a fogyasztás korlátozottságából kilépő társadalmak számára ez az életfelfogás, és az ezt hangsú-

lyozó kulturális gyakorlat különösen vonzó, hiszen a szabadság örömét, energia-felszabadító 

természetét hangsúlyozza. 

A volt szocialista országok társadalmai azonban éppen akkor léptek be ennek a kultúrának a 

világába, amikor az válságba került, amikor a fejlett centrumokban (sokak szerint éppen az ál-

lamszocializmusok összeomlásának következtében is) megkezdődött a fogyasztói társadalom és 

az azzal összefonódott ―jóléti állam‖ lassú lebontásának folyamata, illetve a centrumtársadal-

mak (de e tekintetben a kelet-közép-európai társadalmak) életkorstruktúrája is olyan kedvezőt-

lenül alakult, ami szintén a fogyasztói társadalom és a jóléti állam veszélyeztetettségét, folyta t-

hatatlanságát sugallja. Nem feltétlenül a valóságos okok tematizációjával, de mindenképpen 

evidenciává vált e társadalmak válságba kerülése. Mint hogy a kelet-európai rendszerváltás a 

kelet-európai társadalmakat a korábbiaknál egyértelműbben kapcsolta hozzá a világ-centrumok 

világához, e társadalmak kultúrájának alakulásáról gondolkodván nem lehet kikerülni a világ-

ban érvényesülő különböző válságfolyamatok szerepét, hiszen ezek mindenképpen meghatároz-

zák a kelet-európai, s így a magyar kultúra további lehetőségeit is. 

Ma már az is elemzési közhelynek számít, hogy nem egy válság van, hanem több. Abban az 

értelemben is, hogy különböző természetű, különböző okokra visszamenő válság van a gazda-

ságban, a kultúrában, a társadalmi-együttélési rendszerben, stb. Çs abban az értelemben is, hogy 

különböző (és különböző időtávokat átölelő) paradigmák jutottak nagyjából egyszerre a hanyat-

lás, a válság állapotába. Ezeket – a kultúra szempontjából – érdemes röviden sorra venni. 

Az egyik válság az önmagán messze túlmutató, a hetvenes években kezdődött energiaválság. 

Ennek az energiaválságnak erős szimbolikus összetevői is voltak: az energiahordozókon keresz-

tül az egész ipari társadalom válságát is jelezték. Megkezdődött egy olyan paradigmaváltás, 

amely az ipari társadalom alapjellegét, az ipari fejlődés alapjául szolgáló tudományos -technikai 

fejlődés egyértelműen pozitív voltát, végül az ipari forradalmat kísérő racionalizmust, az ipari 

társadalmak uralkodó világkép-elemét is megkérdőjelezte. Itt tehát egy körülbelül kétszáz esz-

tendős paradigma válságával találkozunk. Ez a válság kezdetben inkább megújulásnak, para-

digmaváltásnak tűnt, mint súlyos válságnak. Már a második világháború után érezhető volt egy 

újfajta termelési kultúra felemelkedése, és rövidesen megfogalmazódott az az ideológia is, hogy 

az ipari társadalmakat valamiféle ―poszt-indusztriális‖ társadalom, információs társadalom, stb. 

váltja fel, s a technikai-technológiai változások valóban ebbe az irányba is mutattak. De az ipari 
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társadalom megkérdőjelezése egyúttal a racionalizmus egyoldalú uralmának megkérdőjelezését 

is jelentette, egy átfogóbb paradigmaváltásra is utalva. Az ipari társadalmak kritikája összekap-

csolódott azzal a gondolattal is, ami az ipari társadalmak olykor diktatórikus hatalomgyakorl á-

sát, tömegpusztító hatásait szem előtt tartva az egész modernkori társadalomszerveződést vette 

kritika alá. Ez egyrészt együtt járt a modern állam kritikájával (s ez erősítette a liberalizmus és 

bizonyos mértékben az anarchizmus pozícióit), másrészt kritika alá vette a racionalitás dom i-

nanciáján alapuló egész modernkori érték-, és intézményrendszert (ez pedig egyszerre kedvezett 

a konzervativizmus és egyfajta – millenarisztikus-chiliaszta
10

 – utópizmus térnyerésének). 

Az ezredforduló óta ez a hullám gyengülni látszik. Egyrészt úgy tűnik, osztozik a ciklikus 

ideológia-hullámzások sorsában: minden ideologikus divatnak megszületik a tagadása, aztán e 

tagadás tagadása következik és így tovább. Másrészt egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy csodasze-

rű, utópisztikus változások, ideális társadalmi állapotok idealisztikus mozgalmaktól éppúgy nem 

várhatók, mint forradalmaktól és az ezeket vezető tömegpártoktól. Mára a posztmodern is túlju-

tott a zenitjén, de ez az ideológia a többinél mélyebb válságtüneteket jelzett; s többek között 

éppen azt is, hogy hiába jönnek újabb s újabb ideológiai divatok,  (s hiába születik meg a ―zöld‖ 

ideológia, a New Age vagy a posztmodernizmus tagadása – mondjuk egy neomodern hullám 

jegyében), a gondok mélyebben vannak. 

Ezzel párhuzamosan egy másik – az előzőnél hosszabb ciklusú – paradigma is megkérdője-

leződött: a támadás most már nem is a felvilágosodás korában jelölte meg a ―bűnbeesés‖ pilla-

natát, hanem visszavezette azt az egész európai individualizmus születéséig (a reneszánszig, sőt, 

egyes kritikák a ―hiba‖ kezdetét a görög racionalizmusig vezetik vissza)
11

. A túlhajtott indivi-

dualizáció a huszadik század végére már nagyon sok negatív (a közhangulatban is negatívan 

megítélt) fejleményben is megnyilvánult, s bár az individualizáció trendje még nem tört meg, 

mindez előrevetíti egy olyan paradigmaváltás valószínűségét, amely (feltehetőleg anélkül, hogy 

elsorvasztaná az egyéni szabadságok, az egyéni képességkifejtés elért szintjét) az individualitás 

eszményét az értékrendszer középpontjából kimozdítva abszolút célértékből eszközértékké vá l-

toztatja. Az individualizációnak a huszadik század második felében felgyorsult fokozódása el-

választhatatlan a fogyasztói társadalomtól. 

Ám az évszázad végére a fogyasztói társadalom is válságba került, amit a különböző, a ko r-

szakban érvényesülő tendenciák (az energiaválság, a kelet-európai szocializmusok összeomlása, 

s ezzel a szocializmus kihívásának eltűnése, a fejlettebb társadalmak elöregedése, s ezzel a te r-

melésben résztvevők arányának csökkenése, stb.) együtthatásként erősítenek. A jóléti -

fogyasztói társadalom visszaszorítása ugyanakkor azzal a közvetett következménnyel is jár, 

hogy megtörik a társadalmak ―előrehaladásának‖ íve, megrendül az a tudat, hogy az idő előre-

haladásával az élet egyre élhetőbbé válik. Pontos jele ennek a válságnak Ulrich Beck ―rizikótár-

sadalom‖ fogalma, amely ugyan pusztán higgadt megfogalmazása annak, hogy a társadalomban 

                                                 
10

 Ennek természetesen kedvezett az ezredforduló ténye is. 
11

 S általában is divatossá válnak olyan elméletek Nietzschétől Evoláig vagy nálunk Hamvas Béláig, amelyek 

az európai fejlődés elhibázottságát evidenciának tekintve ennek forrását ezen európai fejlődésnek hol egyik, 

hol másik pillérében vélik felfedezni, hol a görög racionalizmusban, hol a keresztény egalitarizmusban, hol a 

zsidó monoteizmusban, hol a mindhárom kultúrában másképpen megjelent ―individualizmusban‖.A raciona-

lizmus kritikája Magyarországon is értelemszerűen főleg egy értelmiségi rétegben jellemző (hiszen a prob-

léma eleve csak ebben a közegben tematizálódik). Ez egyeseknél a hagyományos racionalista szkepszisnek a 
racionalizmus ellen fordítását, egyes irracionális jelenségek elfogadásának megfontolását jelenti; másoknál a 

tradicionalizmus olyan megerősödésében nyilvánul meg, amely a racionalista múlt -konstrukciókkal szemben 

a nem-racionális világkép saját, magyar szellemi gyökereit keresi. 
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e szempontból is paradigmaváltás zajlik, ám amikor egy paradigmaváltás olyan kategóriákban 

tud csak megfogalmazódni, amelyek nem növelik, nem elégítik ki az emberek biztonságérzetét, 

a ―jobb‖ társadalmi állapotok iránti örök igényét, az mindig válságjel, a tüneti kezelés jele, és 

annak kifejeződése, hogy a válság alapjai a tudatosodónál mélyebben vannak.  Mindezek ugyan-

is egyértelműen a kapitalizmus mint társadalmi rendszer válságának is jelei. 

A kapitalista társadalmak kritikusai a rendszer történetének minden új szakaszától egy 

posztkapitalista társadalom létrejöttét várták, ám ezek mindezideig csak a kapitalizmus új fo r-

maváltozatait jelentették. Minthogy e társadalmi rendszernek erős az alkalmazkodó-, és meg-

újuló-képessége, innovatív beállítottsága, és a világban még jelentős motivációs tartalékai is 

vannak (a periféria népeinek a centrumok jóléte utáni vágyakozásában) így gyors (egy-két évti-

zeden belüli) összeomlása továbbra sem valószínű, még akkor sem, ha – mint az e társadalomra 

időről-időre jellemző gazdasági válságokban jellemző – jelenleg is felerősödtek a kapitalizmus 

közeli végére vonatkozó jóslatok. (A jelen válságjelenségei között tulajdonképpen elsőként em-

líthettük volna a gazdasági válságot, amely, meglehet, igen radikális változásokat fog maga után 

vonni. De a gazdasági válságok, legyenek mégoly mélyek is, önmagukban nem jelentenek rend-

szerválságot, csak a rendszer, a gazdaság köré épülő rendszer mindig is meglévő ellentmondá-

sait jelzik, és egy-egy gazdasági paradigma megváltoztatását eredményezik.). 

A kapitalizmus mint társadalmi rendszer válságáról viszont azért beszélhetünk, mert ha a 

kapitalista társadalmak kilábalnak is egy-egy gazdasági válságból, egyre kevésbé tudnak vonzó 

perspektívát képviselni (s jellemző, hogy – offenzív érvek, lelkesítő potenciák híján – még e 

társadalom hívei is mind gyakrabban érveltek azon a defenzív módon a huszadik században, 

hogy ez a társadalmi rendszer ugyan nem jó, de ―jobbat még nem találtak ki‖). Márpedig a tár-

sadalmi rendszerek perspektivikussága és az ebből fakadó offenzivitás, mozgósítóerő fennma-

radásuk alapvető feltétele. Egy-egy társadalmi rendszer addig van dinamikus szakaszában, amíg 

mint rendszer, a maga jellemző alapértékeivel, ideológiáival, világképével lelkesítő, ―jövőépítő‖ 

perspektívát tud nyújtani tagjai, vagy legalábbis azok többsége számára. Mihelyt ez a motiváló 

erő elvész, a társadalmak hanyatló, felbomló korszakukba lépnek,  (s bár az államszocialista 

propaganda türelmetlensége, és az alternatívául kínált államszocialista társadalmak alkalmatlan-

sága lejáratta a rövidesen összeomló kapitalizmus képzetét, ez nem változtat azon a tényen, 

hogy a kapitalista világtársadalom elég régóta –s meglehet még igen sokáig – igen sok vonatko-

zásban a dekadens társadalmak, hanyatló kultúrák jellegzetességeit mutat ja). 

A hanyatló kultúrákban általánosan jellemzővé válik az erkölcsi válság is, (ami – minthogy 

az erkölcsi elvek sokkal mélyebb alapokra mennek vissza, mint a társadalmi rendszerek --, a 

társadalmi rendszer válságánál is átfogóbbnak, a társadalmi rendszer korszakánál – ez esetben a 

kapitalizmus négy-ötszáz événél – nagyobb történelmi ívet átfogó paradigmaválságnak tűnik). 

Az erkölcs mind az egyén, mind a társadalom szempontjából nagyon fontos integráló szerepet 

játszik. Az ―erkölcs‖ az egyén olyan belülről-irányítottságát jelenti, amelynek birtokában az 

egyén önnön nembeli meghatározottságával, társadalmiságával összhangban tud cselekedni. Ma 

azonban az erkölcsi válság szinte minden területen jelentkezik. Az egyének szempontjából pél-

dául abban, hogy gyengülnek az erkölcsi szempontok a szocializációban (s bár minden nemze-

dékben vannak olyanok, akiket erkölcsi szempontok vezérelnek, sokak szemében maga az ―er-

kölcs‖ fogalma is talaját veszítette, s valamiféle idejétmúlt megközelítésmódnak tűnik). Miköz-

ben természetesen új erkölcsi magatartások is születnek, terjednek, más, évszázadosan stabil 
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erkölcsi kritériumok megkérdőjeleződnek, alkalmazhatatlannak tűnnek, a különböző hagyományos 

erkölcsi rendszerek által elutasított destruktív és önpusztító magatartások legitimitást nyernek. 

A már említett individualizáció, privatizáció egyszersmind együtt jár a közügyektől, a köz 

iránti felelősségtől való elfordulással is, s ez szintén az erkölcsi szempontok visszaszorítását 

jelenti. A jelenorientáció, az élet fogyasztói élvezetének eszménye (az ókori epikureizmushoz 

hasonló erkölcsi megalapozás nélkül) öncélként, (az erkölcsi magatartás helyett) jelenik meg, s 

az erkölcsi szempontokkal való szembekerülés esetén felülírja azokat. De a társadalom egésze 

szempontjából is nyilvánvaló az erkölcsi szempontok visszaszorulása. A társadalom egyre több 

alrendszerével (politika, gazdaság, jog, stb.) kapcsolatban fogalmazódik meg, hogy azok műkö-

dése nem csak hogy független az erkölcsi szempontok érvényesülésétől, de nem is helyes rajtuk 

erkölcsi szempontokat számon kérni. Ez egyfelől igaz; az egyes társadalmi alrendszereknek 

megvan a maga öntörvényűsége, és működésük sosem alapvetően erkölcsi jellegű. Ám a társa-

dalmak felívelő szakaszában és fénykoraiban az erkölcsi szempontok összeegyeztethetők a kü-

lönböző alrendszerek (akkor is) öntörvényű működésével, és az erkölcsi szempontok számonké-

rése (vagyis annak számonkérése, hogy ezek az alrendszerek az általános emberi érdekek, az 

egész társadalom, az egész kultúra érdekeivel harmóniában, azoknak legalábbis ne ellentmon-

dóan működjenek) ilyenkor nem csak hogy egyáltalán nem tűnik irrelevánsnak, de az egyes 

alrendszereket rendre szembesítik is ezekkel az erkölcsi szempontokkal. Amikor ezen (az al-

rendszerekben sosem teljesen érvényesülő) szempontok nem is számon kérhetőek többé, (vagyis 

ha a társadalom alapműködéseit nem lehet az egyes erkölcsi szempontokkal összekapcsolni), ez 

annak a jele, hogy a társadalmi rendszer a dezintegráció szakaszába lépett. 

Az erkölcsi rendszerek a társadalmak összetartó mechanizmusai, a társadalmi egészre az 

egyes alrendszereken, egyes részkultúrákon, egyes csoportokon átnyúló közös normákon ke-

resztül fejtik ki hatásukat, s ha a társadalom ezen integráló alapmechanizmusa meggyengül, ez 

szükségképpen a társadalom dezintegrációjához, önállósuló alrendszerekre, részkultúrákra, 

egymástól egyre idegenebbé váló csoportokra való széthullásához is vezet. S az erkölcsvesztés 

nem csak a magatartás-irányításban romboló hatású, hanem a világ-értésben, a társadalomban 

való eligazodásban is a referencia-pontok, fogódzók elvesztését jelenti, s ez kártékonyan hat a 

körülményekhez való alkalmazkodásra is
12

. 

Az erkölcsi válság jele végül a korábban említett értékrelativizmus: – bár az értékek 

relativizálódásának, főleg az egyes társadalmaknak a különböző monolit rendszerekből való 

felszabadulása idején természetesen vannak pozitív, az egyéni szabadságlehetőségeket megerő-

sítő hatásai is –, az erkölcsi alapelvekben való elbizonytalanodás megerősíti a ―minden csak 

viszonylagos‖ érzését, s ez többszörösen is káros. Egyrészt káros az a (korábban említett) hat á-

                                                 
12

 Ez az erkölcsi válság különösen veszélyes egy olyan társadalomban, amelynek hagyományos erkölcsi 

rendszereit a huszadik század politikai diktatúrái megfosztották az intézményes támogatástól (az intézmén y-

rendszer nagy részéből, a politikából és a jogszolgáltatásból kiszorították az azokban eleve is csak korláto-

zottan érvényesülhető erkölcsi mozzanatokat), és e tekintetben a rendszerváltás sem hozta meg a várt javu-

lást, (sőt, éppen az erkölcsi viszonyok területén egyes intézményi működésekben még a kádári konszolidáció 

idején némiképp jelen volt szabályozó mechanizmusok is továbbgyengültek), erkölcsi tekintetben a társad a-

lom szinte teljesen dezintegrálttá, dezorientálttá és számos ponton éppen ezért szinte működésképtelenné 

(vagy legalábbis rendkívül rosszul működővé) vált. (Ez nagyon sok mindenben kimutatható az etikai szem-

pontoknak a politikai mezőben elszabaduló gátlástalan mellőzésétől, a gazdasági verseny kriminalizálódásá-
tól az intézmények, szolgáltatások működésének megbízhatatlanná válásán, az oktatási rendszerben a nevelés 

jelentőségének elhalványodásán át az erkölcsi megfontolásoknak az egyes egyének magatartásából való k i-

kopásáig). 
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sa, hogy feladja a minőségi szempont érvényesítésének lehetőségét (és ez minden tekintetben 

minőségromláshoz vezet). Másrészt működésképtelenné teszi a társadalom azon mechanizmusa-

it, amelyek valamilyen szempontból (általában az adott társadalom alapműködéseivel adekvát 

szempontból) minősítő különbséget tesznek jó és rossz, hasznos és káros, értékes és értéktelen 

között, s ezáltal képesek a társadalmat integráló és az azt dezintegráló hatásokat elkülönítve 

hatékonyan növelni a konstruktív és hatékonyan korlátozni a destruktív erőket. (Az értékrelat i-

vizmus kialakulása persze már következmény. 

Minthogy minden társadalmi hatás tartalmaz az adott viszonyok szempontjából konstruktív 

és destruktív mozzanatokat is, az uralkodó erkölcs és annak szelektáló hatása mindig csak v i-

szonylagosan tud érvényesülni. A társadalom felívelő szakaszában, amikor a különböző hatások 

új társadalommá való összeépülése folyik, a jó és rossz közti szelekció mérlege pozitív, mert a 

különböző hatások egymást erősítő összekapcsolódása folytán a ―jónak‖ értékelt mozzanatok 

mennyisége növekszik, s ezáltal az erkölcsi döntések szerepe visszaigazolódik. Amikor a társa-

dalom már nem emelkedik-gazdagodik tovább, akkor a – mindig – ambivalens hatásoknak egy-

re inkább a társadalmat lebontó következményei kezdenek érvényesülni, s ez elbizonytalanít az 

erkölcsi szelekció használhatóságában: ilyenkor uralkodik el az értékrelativizmus szemlélete
13

). 

Az értékrelativizmus közvetlen hatása az egyének fent említett elbizonytalanodása és a külön-

böző destruktív és önpusztító megoldások terjedése, valamint a társadalom fent említett dezin-

tegrációja; közvetlen következménye pedig az egyén és a társadalom kiszolgáltatottsága a leg-

szélsőségesebb ideológiáknak és despotizmusoknak, hiszen a relativizmus egyrészt teret, egyen-

lő esélyt nyújt ezeknek is (márpedig az egyenlő esély mindig eleve az agresszívebb aktorokat 

hozza előnybe), másrészt a fogódzók hiánya megteremti, illetve megnöveli az irányító, eligazító 

szereplők igényét, s ezzel lehetőséget teremt az e szerepet felvállalóknak a társadalom fölé 

emelkedésére. 

Az erkölcsi válság mindig nagyon veszélyes állapot, s bár hosszú távon mindig új erkölcsi 

rendszerek kialakulásához vezet, amíg ez nem következik be, magának az erkölcsi válságnak a 

fennállása, ténye is erős érv amellett, hogy a fennálló társadalmi rendszer, amely már csak e r-

kölcsi válság árán képes a fennmaradásra, elveszítette történelmi dinamizmusát. 

A jelenlegi erkölcsi válságnak azonban van még egy olyan sajátossága, amely még a kapita-

lizmus mint társadalmi rendszer válságánál is mélyebb problémára enged következtetni. Az ipa-

ri társadalom (és annak kapitalista társadalmi rendszere) a huszadik században eljutott a techn i-

kai-civilizációs fejlődés azon fokára, amely egyrészt az emberiséget egy globális társadalomba 

egyesítette, másrészt képessé tette önmaga globális elpusztítására. Ez már valóban antropológiai 

mértékű válság, az egész emberiség civilizációs válsága, amelynek alapkérdése, hogy az ember 

elég érettnek bizonyul-e az általa létrehozott eszközöknek a maga és természeti környezete 

szempontjából konstruktív kézbentartására, vagy a saját fejlődésük áldozatává váló lények 

egyikének bizonyul. Ez nem rendszerfüggő kérdés, ez valóban az emberi nem érettségének -

éretlenségének kérdése. A globalizációnak nagyon pozitív hatásai is vannak: nem feltétlenül 

azok, amelyeket a globalizáció hívei hangoztatni szoktak. A világnak egyetlen világpiacban és 

egy homogenizáltan felfogott világtársadalomban való egyesítése egyrészt nem feltétlenül kívá-

                                                 
13

 Az individuum-központú polgári társadalomban pedig már kezdettől tere van az értékrelativizmusnak, 
hiszen az egyént, az egyéni vállalkozást a középpontjába helyező társadalom (legalábbis bizonyos szempon t-

okból) eleve policentrikus, s ez a liberalizmuson keresztül természetesen vezet az értékrelativizmus elfog a-

dásához. 
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natos a lehetőségeit és képességeit az egyedek és csoportok különbözőségeinek kihasználása 

által fejlesztő emberiség számára, másrészt a gyakorlatban ez az egyesítés főként a politikai-

gazdasági erőcentrumok behatolását, dominancia-lehetőségét jelenti a világ többi része fölött. 

Ezért is tiltakoznak ellene a globalizáció-kritikai mozgalmak. 

Ám az információáramlás világméretű kiterjedése, a világ egész térségének megnyílása az 

emberiség bármely tagja előtt a lehetőségek ugrásszerű növekedését jelentheti, ha az egyének és 

kultúrák egyenrangúsága mellett megy végbe. (Hogy csak egy alapvető példát említsünk a glo-

balizáció lehetséges pozitív hatásai közül: a tudomány fejlődését rendkívüli mértékben felgyo r-

sítja az egyes tudóscsoportok globalizált információcseréje, s bár a jelen társadalmi állapotban, 

a kapitalista alapstruktúrák uralma folytán a tudomány eredményeit is  egyenlőtlenül, a tőkekon-

centráció központjainak érdekei szerint igyekeznek felhasználni, s az esetek nagy részében így 

is használják, még így is érvényesülhetnek a tudományos eredményeknek az alávetett társada l-

mak számára jótékony hatásai is
14

. A globalizáció efféle jótékony hatásai nem feledtethetik el, 

hogy a centrum általában jelentős erőforrásokat szív el a perifériáktól, (s ezért az az ideológia, 

hogy a haladás áldásai mindenképpen húzóhatást gyakorolnak a perifériákra, az esetek nagy 

részében egyszerűen nem igaz), de azt mindenképpen jelzik, hogy amikor az emberiség közös 

érdekei valamilyen módon előtérbe kerülhetnek, a globalizációnak jelentős előnyei is érvényre 

tudnak jutni). 

A globalizáció a világ kultúráinak nagy része számára azonban jelenleg leg jobb esetben is 

csak ambivalensnek nevezhető folyamat. Előnyei mellett nagyon erősen érződik a domináns 

centrumok érdekérvényesítése, és a globalizációnak az egyes helyi kultúrákra gyakorolt sor-

vasztó hatása, (amit az ellenhatásként is felerősödött lokális öntudat-növekedés, regionalizmus 

mérsékel ugyan, de egyelőre nem tud teljesen ellensúlyozni). A ―globális tudat‖ kialakulása 

ugyanakkor erősen összefonódott az általános fenyegetettség érzésével, és elsősorban annak 

tudatosítását jelentette, hogy (ma már) minden, ami a világon történik, az egészre gyakorol ha-

tást, s ez – igen sokféle módon – az emberiség életfeltételeinek elpusztításához is vezethet. A 

globális figyelem az ember önpusztító lehetőségei mellett egyéb (természeti) veszélyek tudato-

sulásához is vezetett. Az önpusztító hatások felismerése és e fenyegetettségek tudomány általi 

feltárása (illetve e két tényező összekapcsolódása azokban az elméletekben, amelyek egyes glo-

bális természeti katasztrófák legfőbb okaként is egyes emberi tevékenységeket érnek tetten) 

magát a globalizációt is (már kialakulása közben) a válság-tényezők sorába emeli, s így ebben 

az értelemben globalizációs válságról is beszélhetünk. 

A globalizáció válságos jellegét fokozza, hogy miközben a gazdaság, az információáramlás 

és bizonyos mértékben a birodalmiság értelmében vett politika globalizálódott, ugyanakkor az 

így lassan kialakuló világméretű szerveződési egységnek nincsenek tényleges, hatékony szerve-

zetei. Olyan hatékony globális szervezet, amellyel a világ megfelelő választ adhatna a fenyege-

tettségek kihívásaira. Olyan hatékony globális szervezet, amely a nemzetállamokhoz hasonlóan 

keretet biztosíthatna a területén kialakult gazdasági és politikai viszonyoknak. Márpedig ha lé t-

rejön az emberiségnek bármily átfogó gazdasági-társadalmi rendszere, az csak akkor tud vi-

szonylag kiegyensúlyozottan fennmaradni, ha kialakulnak bizonyos államszerű elemei. Minden 
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 Ha például egy periférikus társadalomban egy betegség üti fel a fejét, vagy természeti katasztrófa történik, 

ez mozgósítja a centrum tudósait, -- akár szolidaritásból, akár azért, mert tudományos kihívást jelent a szá-
mukra, akár csak azért, hogy a centrum társadalmait megóvhassák a hasonló veszélyektől --, s a kidolgozott 

megoldások aztán védelmet jelenthetnek az adott periférikus társadalomban is, amelynek egyébként erre nem 

lettek volna meg az eszközei. 
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társadalmi szerveződési fokon szükség van olyan szerveződésre, amely képes az egymással ü t-

köző érdekű legfőbb csoportok küzdelmének pacifikálására, a társadalmi konszolidáció keretei 

között tartására. 

Minden társadalmi szerveződési fokon szükség van olyan szerveződésre, amely képes az 

alávetettek érdekeinek képviseletére, védelmük biztosítására. Minden társadalmi szerveződési 

fokon szükség van az egyes szereplők fölött álló, s ilyennek elismert struktúrákra, s ezek minél 

több kontrollmechanizmusára. Minden társadalmi szerveződési fokon szükség van olyan szer-

veződésre, amely képes a széttartó, kaotikus erők kordában tartására, közös, az integrációt segí-

tő struktúrák építésére. Amíg ilyen szervezetek nem épülnek ki, (s ezek kiépülésének nehézsége 

meglehet szintén a kapitalizmus rendszerválságával is összefüggésbe hozható), addig a globali-

záció szükségképpen a bizonytalanság, a veszélyeztetettség asszociációival terhes.  

A magyar kultúra tehát jelenleg egy olyan világkultúrába tagozódik be, amely több szinten 

is válságban van. A válság (és válságtudat) hatásai alól nem tudja kivonni magát, így – sok más 

kultúrával együtt – abba a tudathasadásos helyzetbe kerül, hogy egyszerre törekszik arra, hogy a 

világcentrumokban uralkodó kultúra részévé váljon, hiszen annak (az ipari társadalomnak, a 

racionalizációnak, a kifejlett individualizációnak, a prosperáló kapitalizmusnak, a fogyasztói-

jóléti társadalomnak, a globalizációnak, a kifejlett polgári etosznak) előnyeit még nem tudta e 

centrumok társadalmaihoz hasonló mértékben élvezni, (s igazságtalannak érzi, hogy mások ta-

gadják azt, ami felé neki éppen törekednie kell); de ugyanakkor – a világtársadalom bármely 

résztvevőjéhez hasonlóan – mindennek a válságát ő sem láthatja pozitívnak, s ez nagymérték-

ben csökkenti a csatlakozás vonzerejét. A szükségképpen ambivalens, ―két meggyőződésű‖ v i-

szonyulásmód pedig maga is rombolóan hat az erkölcs lehetőségeire.  

Az ambivalencia feloldására mindkét irányban van példa: aki úgy érzi, hogy a csatlako-

zás fontosabb, mint a válság, az igyekszik a válságjelenségeket kisebbíteni; aki viszont súlyo-

sabbnak érzi a válság hatásait, mint a csatlakozás előnyeit, az igazolva látja a csatlakozással 

szembeni fenntartásait. A kétféle reakció erősíti (sok máshoz hasonlóan a magyar kultúrában is) 

az előző fejezetben jelzett megosztottságot a bezárkózás és az önalárendelő, a válságtüneteket 

elbagatellizáló ―világpolgárság‖ hibás végletei között.
15

 

 

Hasadékok és lehetőségek a magyar kultúrában 

Korábban szó volt arról, hogy a magyar kultúra lehetőségeit (akár saját belső rendszerére, akár a 

hozzá képest külső világban való érvényesülésére gondolunk) nagymértékben rontja az integrá-

ció hiánya, a kultúra kettészakadtsága. A politikai polarizáció egyik táplálója, felerősítője, a 

józanság határain messze túlfuttatója, de semmiképpen sem egyetlen oka ennek a meghasad t-

ságnak, ami egyébként nem egy, hanem legalább három törésvonalat és polarizációt jelent (és e 

legalább három törésvonal a látszólagos polarizáció mögött a politikában is kimutatható). Ezek 

a törésvonalak a kultúrában keletkeztek (részben a hátrányos történelmi körülményeknek, rész-

ben az ezek következtében is az optimálisnál sokkal kedvezőtlenebbé alakult belső társadalmi 

viszonyoknak köszönhetően, de szerepet játszik bennük a kultúra azon említett sajátossága is, 
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 Természetesen a csatlakozás igenlése nem jelent szükségképpen sem önalárendelődést, sem kri tikátlansá-

got, mint ahogy a válságtünetek kritikája és az önalárendelődés elutasítása sem jelent szükségképpen bezá r-
kózást és etnocentrizmust. De a viszonyok ellentmondásossága folytán sokak számára könnyebb útnak tűnik 

az egyik vagy másik véglet képviselete, mint olyan megoldások keresése, amelyek nem az adott viszonyok 

elfogadásából, hanem ellentmondásosságuk megszüntethetőségének feltételezéséből indulnak ki.  
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hogy a viszonyok konszolidálásában, a konfliktusok differenciált megoldásában viszonylag ke-

vés hagyománnyal rendelkezik, s azok jelentős része is passzív jellegű
16

). 

A három törésvonal egyike (a jelenlegi politikai polarizációnak is egyik pillérét alkotó ellen-

tét) a már említett szembenállás a ―szocializmus‖ és a ―polgári társadalom‖ között. Bár, mint 

említettük, a valóságban a szocialista párt politikai gyakorlatát tekintve egyáltalán nem a szoci-

alizmus képviselője, mind hívei nagy része, mind ellenfelei számára ezt jelképezi, méghozzá 

nem valamilyen absztrakt szocializmust, hanem a magyarországi államszocialista múltat. (A 

hívek ennek jellemzőit inkább a Kádár-kori konszolidációban, a ―legvidámabb barakk‖ korláto-

zott fogyasztói társadalmában, némileg liberalizált diktatúrájában és viszonylagos létbiztonsá-

gában látják, az ellenfelek pedig a Rákosi-korszak és a korai Kádár-korszak terrorjában, a ha-

gyományos struktúrák szisztematikus lerombolásában és a szocialista gazdaság irracionális mű-

ködéseiben). A szembenállás alapja ezen a síkon a meghaladott rendszerhez való érzelmi viszo-

nyulás különbsége. 

A kultúra egészének szerves fejlődése szempontjából a szocializmus mindenképpen törést 

jelentett. Ezért lehetetlen a kultúra továbbépítése az ezzel a töréssel való szembenézés nélkül,  

ami egyfelől a szervetlen beavatkozások negatív megítélésében való megegyezést, a diktatóri-

kus szerkezetek működésének pontos elemzését, a felelősségek megállapítását, és annak a biz-

tosítását jelenti, hogy a mesterségesen megszakított viszonyok és gyakorlatok, hagyományok és 

intézményformák ahol ez lehetséges (mert a jelen feltételekkel harmonizálható), s ahol igény 

van rájuk, újraéledhessenek. Másfelől lehetetlen a kultúra továbbépítése annak a negyven évnek 

a figyelembevétele nélkül, ami a háború utáni rendszerváltás után eltelt , amelyben generációk 

nőttek fel, s építettek ki különböző megoldásmódokat. S azt is figyelembe kell venni, hogy 

egyesek számára a korábbiakhoz képest az államszocialista viszonyok emelkedést, történelmi 

elégtételt, tehát pozitív fejleményt jelentettek; hogy egyes területeken olyan viszonyok kiépíté-

sét jelentette, amelyek eltűnése veszteség, s ezért a kultúra integrációja és szerves továbbépül é-

se csak úgy lehetséges, ha ezek a tapasztalatok is beépülnek, vagyis a társadalomnak ez a része 

is megkapja a lehetőséget arra, hogy ahol igény van rá, (s ahol a jelen feltételekkel harmonizál-

ható) ezek a vívmányok is megkaphassák az újraéledés, ezek az igények is megkaphassák a k i-

elégítés lehetőségét. 

Két ennyire ellentétes tapasztalatrendszer összeegyeztetése rendkívül nehéz, s addig lehetet-

len is, amíg a felek nem jutnak el a másik relatív igazságának fel-, és elismeréséig. De igazán 

integrált (nem homogén, hanem koherens, összedolgozott) kultúra nélkül nincsen szerves to-

vábbfejlődés. Çs a történelem igen sok példát mutat egymással hasonlóképpen szembenálló kul-

túrák összedolgozódására, egymás igazságának elfogadása alapján, (az angol polgárháború utá-

ni hosszú kiegyezési folyamattól – amelynek technikái nagyon jól tanulmányozhatók például 

Walter Scott műveiben – az amerikai északiak és déliek közti közeledésen át a második világ-

háború után a német társadalomban lezajlott ―kibeszélésig‖). Ebben (mint Scott példája is mu-

tatja, de az amerikai esetben is említhetnénk az irodalom és a filmek jelentőségét) igen nagy szere-

pet játszhat a szűkebb értelemben vett kultúra (ha teret ad a közvetítő kezdeményezéseknek). 

De ez a törésvonal csak az egyik a magyar kultúrát megosztó hasítékok közül. Legalább eny-

nyire lényeges, (és a politikai polarizáció mögött is ott van) az az ellentét, ami a továbbhaladás 

két stratégiája között mutatható ki, s ami évszázados múltra tekint vissza a magyar kultúrában. 
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 Ezek közül a ―passzív rezisztencia‖ hagyománya még viszonylag aktív megoldásnak számít, az igen gya-

kori reakcióhoz, a ―ius murmurandi‖ gyakorlásához képest. 
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Korábban röviden erre is utaltunk már: az egyik oldalon a szerves fejlődés képviselete áll, a 

másikon az a fajta követő stratégia, amely a szerves fejlődéstől függetlenül, a mindenkori ha-

talmi centrumokhoz, a világ fejlődési motorjaihoz való csatlakozásban látja a továbblépés esé-

lyeit. Ez a szembenállás fogalmazódott meg (pontatlanul) a ―haza vagy haladás‖ dilemmájában, 

s tematizálódik a mai napig (szintén pontatlanul) konzervativizmus és liberalizmus illetve nem-

zeti erők és kozmopolitizmus szembenállásában. (A konzervatív—liberális szembenállás egé-

szen mást jelent szerves fejlődésű társadalmakban, mint ott, ahol a társadalomra kívülről r á-

kényszerített struktúrák miatt a szerves fejlődés lehetetlen a hagyományok védelme, és az azok-

ra való építkezés, illetve a nemzeti függetlenség legalább viszonylagos helyreállítása nélkül).  

E törésvonal viszonylagos felszámolására utoljára a reformkor nyújtott példát, amikor a ―ha-

za‖ és a ―haladás‖, a hagyományos alapokból való építkezés és a reform, a nemzeti érdek képv i-

selete és a világtársadalom haladási főirányához való csatlakozás egyszerre tudott érvényesülni 

(nem utolsósorban megint csak a szűkebb értelemben vett kultúra jelentős közvetítő szerepével, 

illetve a két álláspontnak az országgyűlési vitákban való összedolgozódásával). A későbbiekben 

azonban (a reformkori folyamatoknak a szabadságarc leverése általi megtörésével) ismét bekö-

vetkezett a hasadás, és a polgárosodásnak, a kapitalizmus kialakulásának szervetlen, a centru-

mokhoz kapcsolódó, azok érdekei szerint alakuló változata (a kiegyezéskor gazdasági konjunk-

túrájának a felszínen elért sikerei dacára) csak fokozta a társadalom és a kultúra dezintegráció-

ját. Kialakult az a hasadás, amit Erdei és Bibó a két világháború között ―kettős társadalomként‖ 

jellemzett. Az ő leírásukban ez a feudális és a kapitalista struktúrák össze nem szervesülő, egy-

más mellett élő, s egymást szervetlenül átszövő kettősségét, egy külön földesúr—paraszt és egy 

tőkés—munkás osztályviszony egymás mellett élését jelenti. Szociológiai értelemben ez így is 

történt, s a két társadalom elkülönülése kulturálisan is végbement, hasonló idegenségben, egy-

mással csak alig érintkezően élt tovább egymás mellett a két kultúra. 

A feudális és kapitalista viszonyok egymás mellett élése mindenütt jellemző a két társada-

lom közti átmenet időszakában, de itt (és sok más periférikus, félperiférikus társadalomban is) 

az történt, hogy a kettős struktúra tartósult is, éppen  amiatt, mert nem tudott összeszervesülni; 

minthogy magának a kultúrának a szerves egysége nem állt helyre. (Egy kultúra integrációjá-

nak, mint már többször hangsúlyoztuk, egyik alapfeltétele, hogy saját alapjain tudjon építkezni, 

saját hagyományaiból, termelési sajátosságaiból, s a polgárosodás, a kapitalizmus kiépülésének 

folyamatában ha a tőkefelhalmozás külső erők irányítása alatt megy végbe, s nem ilyen érte-

lemben ―alulról‖, akkor a társadalom és a kultúra szükségképpen hasad ketté egy, a külső -felső 

érdekek szerint alakuló, és egy, az ezektől való önvédő elkülönülésbe bemerevülő –egy ―la-

banc‖ és egy ―kuruc‖ – társadalmi szegmensre és kultúrára). Ez így volt a kiegyezéskorban
17

, 

így maradt (a szűkebb értelemben vett kultúra legjobb képviselőinek, József Attilának, Bartók-

nak, Kodálynak, a nyugatos és a népi mozgalom egy részének) erőfeszítései ellenére a két v i-

lágháború között. Az államszocializmus hasonló irányítással szerveződött meg, egy másfajta 

erőcentrumhoz igazodva, de fenntartva a szervetlen kettősséget: a ―fenti‖ és a vele szemben 

ellenálló struktúrák kettősségét – a kultúrában is. 
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 A városok és a városi polgárság ezidőben lezajlott látványos felfutása nem feledtetheti, hogy ez oly módon 
történt, hogy a városi kultúra egyúttal veszedelmesen elszakadt a társadalom többi részétől, szervetlen zár-

ványként lebegve a mind jobban dezintegrálódó ország és kultúrája felett, ami alapvető okává vált a huszadik 

század megannyi társadalmi katasztrófájának.  
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Végül a rendszerváltás után is fennmaradt ez a kettős struktúra, s most már politikai kifeje-

zést is nyert: ez a kettősség talán még a szocializmus és polgári társadalom szembenállásánál is 

jobban meghatározza a magyar politikai struktúrát, (s ezen az alapon érthető meg a szocialista 

párt és a szocializmust opponáló liberálisok szövetsége is, mert a most jellemzett hasadás tekin-

tetében mindketten ugyanazon az oldalon állnak). Erre a törésvonalra is érvényes, hogy tovább-

lépés csak akkor lehetséges, ha a két út ellentéte a reformkorhoz hasonlóan feloldódik: a meg-

szakított szerves fejlődésnek ebben az értelemben példáért egyértelműen a reformkorhoz (s nem 

a zsákutcába, a hasadás tartósulásába torkolló kiegyezés-korhoz) kellene visszanyúlnia
18

, és 

megtalálnia a független önépítés mai lehetőségeit. A kultúra integrációja e tekintetben talán 

még nehezebb, mint a másik említett törésvonal esetében. 

A nagyon eltérő kultúrák eltérő szocializációs hatásaikkal nemzedékről-nemzedékre újra-

termelik a másik kultúrától való elzárkózást, s mivel e hasadás alapjai a külső hatalmaknak a 

gazdaság, politika és társadalom feletti befolyásán, a társadalom gazdasági, politikai alávetet t-

ségén nyugszanak, e külső hatalmaknak is erősen érdekük ennek a hasadásnak a fenntartása
19

. 

Ez nincs másképp sehol a világban, de számos olyan társadalom, kultúra található a világban, (s 

a magyar társadalom környezetében is), amely felismervén, hogy a mégoly előnyösnek látszó 

függőség sem biztosít igazi továbblépési lehetőséget, legalább bizonyos mértékben igyekszik 

saját alapjain fejlődni és ami ettől elválaszthatatlan, saját kulturális integritását fenntartani vagy 

helyreállítani. 

A harmadik törésvonalat a társadalom szociális megosztottsága adja. Ez minden osztálytár-

sadalomban jellemző, bár mértéke (a szélsőségek egymástól való távolsága, és az átjárás lehető-

ségének foka) egyáltalán nem mindegy. (A kiegyezéskor struktúrájának zsákutcás voltát az is 

jelezte, hogy a szociális megosztottságot – a mezőgazdaságban – az elviselhetetlenség határáig 

növelte). Az államszocializmus ebből a szempontból ért el bizonyos eredményeket (a társada l-

mi-kulturális rendszer felsőbb szegmenseiben elhelyezkedő csoportoknak kulturális szempont-

ból ártalmas korlátozása árán) legalábbis elindítva az alsóbb csoportok kulturális emelkedését. 

De minthogy az államszocializmus is (széles csoportok alávettetésén és kizsákmányolásán ala-

puló) osztálytársadalom volt, eleve kudarcra voltak ítélve azok a kezdeményezések, amelyek a 

társadalom egészének kulturális felemelésére irányultak (a szűk értelemben vett kultúra önma-

gában nem elegendő a kulturális emelkedéshez, ha a tág értelemben vett kultúra egyéb összete-

vői ezt nem támogatják). 

A rendszerváltás után a helyzet annyiban rosszabbodott, hogy az alsó helyzetű (vagy a rend-

szerváltás ―veszteseiként‖ újonnan alulra kerülő) csoportokat élethelyzetük még távolabbra ve-

tette a kultúrába való bekapcsolódás lehetőségeitől (a szűk értelemben vett kultúra tekintetében 

mindenképpen, de a tágabb értelemben vett kultúrában is: többé-kevésbé szegregált, az elemi 

túlélésre redukált szubkultúrákba szorítva őket). Ez a hasadás – a másik két törésvonallal ellen-

tétben – a kulturális közelítés, az egymás nézőpontjának kölcsönös megértésére való törekvés 

technikáival nem csökkenthető; az ebből adódó feszültségek csökkenéséhez csak a kultúrának a 

másik két szempontból való integrációja, és a társadalomnak ezen alapuló felemelkedése, s 

                                                 
18

 Az az ellenvetés, hogy messze elmozogtunk már a reformkor feltételeitől, nem  helytálló: a távol-keleti 

társadalmak sokkal ősibb hagyományokat tudtak mozgósítani annak érdekében, hogy szerves, a saját lehet ő-

ségeikből fakadó módon adjanak választ a mai kapitalista világtársadalom kihívásaira.  
19

 A hasadás fenntartásában a hazai politikai erők is érdekeltek, de a tartósult szembenállás csökkentésére a 

társadalomnak, a kultúrának olyan megoldásokat kellene kiküzdenie, amelyek a kulturális integráció helyr e-

állításának irányába való elmozdulást a politikai szféra ellenében is érvényre tudják juttatni. 
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alapvetően a kiszorító körülmények (a munkanélküliség, hajléktalanság, az integráló struktú-

rákból kizáró szelekciós mechanizmusok) visszaszorítása vezethet.  

Jelenleg a három törésvonal szembenállásai ráadásul sok ponton egymással össze is keve-

rednek. A szociális feszültségek, a kulturális megfosztottság élményei és az ebből fakadó indu-

latok gyakran becsatornázódnak a fenti két szembenállás valamelyikébe, (nem teljesen alaptala-

nul, hiszen ezek így vagy úgy – vagy azért mert olyan társadalmi viszonyokat igenelnek, vagy 

azért mert olyan zsákutcás megoldásokhoz ragaszkodnak, amelyek sokakat alávetett-kiszorított 

helyzetbe hoznak – szerepet játszanak az alulra kerülők helyzetének kialakulásában és 

tartósulásában). A két törésvonal ilyetén megerősítése ezen indulatok által aztán tovább rontja a 

megoldási esélyeket, (amelyeknek éppen az indulatok csökkentése lenne az egyik alapfeltétele). 

De a másik két törésvonal is összekeveredik egymással, s hol mindent az egyikre, hol mindent a 

másikra vezetnek vissza (s ez megint csak nehezíti a tisztázás, a megoldások lehetőségeit). 

Tovább növeli a nehézségeket az egyes törésvonalak etnikai konfliktusokba való átfordulá-

sa. Nem megyünk bele ennek a rendkívül bonyolult, pusztán az előítéletesség dimenziójában 

semmiképpen sem kezelhető feszültségforrásnak a részletezésébe. Itt egyrészt tekintetbe kell 

venni azt, (amire többek közt Hardt hívja fel a figyelmet egyik legutóbbi írásában (HARDT, 

2009), hogy az ezredfordulón világszerte jellemzővé vált, hogy a tőke-munka konfliktusok, az 

(osztálykonfliktusok) mindinkább összecsúsznak az etnikai konfliktusokkal (ennek okai a glo-

balizáció körülményeiben vizsgálandók), tehát a jelenségnek van egy, a korszakra jellemző 

mozzanata. Ugyanakkor a három említett törésvonalban ennél sokkal mélyebb, történelmi okok 

is fellelhetők, s ebből az is következik, hogy az etnikai törésvonalak csökkenése is az említett 

három fő szembenállás okainak visszaszorulásától, a szembenállások oldódásától várható.  

S most jutottunk el odáig, hogy e szükségképpen nagyon vázlatos áttekintés után konklúzió-

kat vonjunk le a magyar kultúra állapotára és az ebből adódó lehetőségekre vonatkozóan.  

Látszólag olyan tényezőket vettünk sorra, amelyek nagy részét nem a kulturális állapotvizs-

gálatok tárgyának szokták tekinteni. Mint a bevezetőben jeleztük, meggyőződésünk azonban , 

hogy a kultúrára vonatkozó bármely elemzés, és bármely kulturális koncepció csak a tág érte-

lemben vett kultúrából indulhat ki, abban pedig meghatározóan hat mindaz, amit figyelembe 

próbáltunk venni. Aki e kérdésekről gondolkodik, annak viszonyulnia kell a technikai-

technológiai fejlődésnek az egész emberi civilizáció alakulását meghatározó fejleményeihez; 

azokhoz a sajátos feltételekhez, amelyek közé saját kultúránkban e változások megérkeznek (a 

kultúra sajátos hagyományaihoz és a rendszerváltás által létrehozott jelen állapotokhoz); viszo-

nyulnia kell a világ egészében ható válságfolyamatokhoz (és azoknak a mi kultúránkban jelen t-

kező sajátos következményeihez), és azokhoz a törésvonalakhoz, amelyek a magyar társada-

lomban és kultúrában jelentkeznek (s melyek politikai felszíne mögött kulturális szempontból is 

meghatározó különbségek és ellentétek húzódnak). E szempontok bármelyikének mellőzése 

struccpolitika, és ilyen redukcióval többnyire csak kudarcos megoldások találhatók.  

Az e kérdésekhez való viszonyulás azt is jelenti, hogy az ember az alapkérdésekben állást 

foglal. Semleges szemmel a vizsgálható jelenségek nagyrészt az ―egyfelől—másfelől‖ módján 

regisztrálhatók, s az ilyen leírások korrektnek is nevezhetők, hiszen alig van olyan jelenség, 

amelyben ne lehetne ―egyfelől‖ pozitív, másfelől ―negatív‖ mozzanatokat találni. Ez a nézőpont 

azonban nem alkalmas arra, hogy bármilyen döntés alapjává váljon. Minden döntés, a kultúra 

alakulásába való bármilyen személyes vagy intézményes beavatkozás feltételezi, hogy (az emlí-

tett kérdésekhez való viszonyulás során) minden vizsgált jelenséggel kapcsolatban különvá-
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lasztjuk a valamilyen szempontból dominánsan pozitív és az egyértelműen negatív tendenciá-

kat. Ilyen döntést mindig csak meghatározott szempontból, meghatározott értékeknek, céloknak 

elkötelezve lehet hozni. Nyilvánvalóan a mi elemzésünk sem értékmentes. De a tartósult szem-

benállások csökkentésének, az ellentétek oldódásának, a kulturális épülésnek első lépése éppen 

az, ha mindenki megpróbálja tisztázni és kinyilvánítani viszonyát az alapvető kérdésekhez. A 

második lépés, hogy tisztában lévén saját álláspontunk elkötelezettségének irányával, elisme r-

jük mindenki egyenlő jogát a hasonló értékválasztások megtételére. Çs ezen az alapon azután 

már megkezdődhet az álláspontok összedolgozása is. 

Mint a fentiekből egyértelműen kiderülhetett, a kultúra vonatkozásában egyik értékelő pre-

misszánk az, hogy a kultúra integráltságát (nem homogenitását, hanem többé-kevésbé koherens 

rendszerré szerveződését) – kétszeresen is – alapfontosságúnak tartjuk. Egyrészt úgy gondoljuk, 

hogy egy kultúra fennmaradása, a világ többi kultúrája közé való betagozódása akkor biztos í-

tott, ha többé-kevésbé integrált, s így kifelé egységes egészként, önálló alanyként tud fellépni, a 

kívülről érkező hatásokat pedig be tudja építeni a maga rendszerébe. Másrészt ez az integráltság 

nagyon fontos a kultúra belső élete szempontjából is, mert a tartósan feloldatlan, polarizált ha-

sadások rombolóan hatnak a kultúra épülése, önépítése tekintetében, s gazdasági , társadalmi és 

politikai következményeik is igen kártékonyak. Egy másik, a fentivel összefüggő kiindulópont a 

szerves fejlődés melletti elköteleződés. Ez – túl azon, hogy a különböző sikeres társadalmak 

példái szinte mind a szerves fejlődésen alapulnak – már csak azért is alapvető a kultúra szem-

pontjából, mert a szerves fejlődés egyik lényeges tulajdonsága, hogy a rendszer egészét meg-

mozdítja, aktivizálja, s ezáltal (elvben) a társadalom minden tagja lehetőséget kap az aktivitás-

ra, arra, hogy tudatos befolyással lehessen sorsa, életkörülményei alakítására. 

Mindez feltételez még egy kiinduló premisszát: a szembenállást a jelenségeknek a folyama-

tokból való kiszakításával, a rövid távú gondolkodással. Olyan kultúrafelfogást, amely a rövid 

távú változásokat hosszú távú folyamatok szemszögéből nézi, s a rövid távra vonatkozó lépése-

ket hosszú távú célokhoz igazítva, azokkal harmonizálva tervezi meg. Az élet számos területén 

okoz súlyos károkat a legkülönfélébb intézményműködések olyan alakítása, ―reformálása", 

amely a változásokat nem hozza összhangba sem a múlt ―hosszú távjával‖ – vagyis nem épül 

szervesen az előzményekre --, sem a jövő ―hosszú távjával‖, vagyis egy olyan célrendszerrel, 

amelyben a társadalmi lét egészének alakulása figyelembe van véve. 

Az új kihívásokhoz igazodó intézményrendszer szinte minden területen hiányzik, de az idő-

ről-időre megkísérelt reformok – az iskolarendszerben, az egészségügyben, de szinte bármely 

területre utalhatnánk – egyfelől túlságosan radikálisak és dezintegrálóak – mert nem a sajátos 

feltételekre épülnek rá, és jól működő struktúrákat vernek szét, ahelyett, hogy továbbfejleszte-

nék őket, másfelől túl kevéssé radikálisak, s ezért eredménytelenek – mert nincsenek igazán 

összhangba hozva sem az új kihívások természetével, sem a társadalom más területein végbe-

menő változásokkal. Ezek a premisszák nem állnak meg az értékrelativizmus talaján sem. A 

kultúrában különösen fontos a minőség választása, márpedig annak eldöntése, hogy mi számít 

minőségnek, feltételezi azt, hogy a minősítő valamilyen szinten birtokában van egyfajta objek-

tív igazságnak. 

A huszadik század második felében előtérbe került értékrelativizmus éppen ezt vonja ké t-

ségbe, s e szkepszisnek különös erőt ad az (a huszadik században nagyon is megalapozott) ta-

pasztalat, hogy az ―objektív igazság‖ képviselőiként fellépett személyek és mozgalmak mérhe-

tetlen károkat és szenvedéseket okoztak, és teljesen zsákutcás (tehát az ―igazsággal‖ semmikép-
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pen sem jellemezhető) utakat erőltettek a társadalomra. Az objektív igazság tagadása azonban a 

másik hibás véglet. A világnak vannak – legalább részben – felismerhető törvényei, amelyek 

alapján lehet jó és rossz között választani. Baj csak akkor lehet ebből, ha egy (az egészet szük-

ségképpen átlátni képtelen) egyén vagy csoport monopolizálni akarja az általa képviselt igazsá-

got, sőt, már ott kezdődik a baj, amikor valaki valamely igazság nevében győzni akar. Az ember 

megpillanthat igazságokat, de az igazságok nem arra valók, hogy győzedelmeskedjenek (vagy 

győzzenek általuk), hanem hogy képviseljék őket. A kultúra sem lehet meg az igazságot képvi-

selő, annak érvényesüléséért kiálló (a kultúrát ilyen igazságok jegyében, az ezen igazságok kije-

lölte minőségek irányában fejleszteni próbáló) aktorok nélkül, de a kultúra színvonalának eme-

léséért folyó küzdelem is zsákutcába kerül, mihelyt háborúnak fogják fel, amelyben győzede l-

meskedni akarnak, s ha nem érnek el győzelmeket, akkor ezt vereségnek tekintik. A győztes 

igazság mindig elveszti igazságértékét. 

A szűkebb értelemben vett kultúra fejlesztésének is a felmutatás, az értéknyilvánítás, a mi-

nőség melletti kiállás a lehetséges tartalma. Mind a kapitalizmus, mind a szocializmus azt a 

szemléletet sugallja, hogy az tekinthető eredménynek, ami mennyiségileg mérhető gyarapodás-

ként, előrenyomulásként (győzelemként) értékelhető. Ez azonban eltávolít a lényegtől. A szű-

kebb kultúra fejlesztésének nem az a lényege, hogy növekednek az olvasási mutatók, az egyes 

kulturális termékek fogyasztóinak száma, több a kulturális intézmény, stb. Természetesen ezek 

nagyon fontosak, de a lényegi változások abban a folyamatban ragadhatók meg, ahogy a szű-

kebb értelemben vett kultúra súlyának növekedésével erősödik (integráltabbá, aktívabbá lesz) az 

adott társadalom tágabb értelemben vett kultúrája, ez növeli az adott társadalom belső erejé t, és 

kifelé is eredményessé teszi. Az oktatásra, a kultúrára való ráfordítás végül mennyiségileg is 

mérhető eredményeket, s például gazdasági felzárkózást is indukál (mint többek között a finn, a 

szlovén vagy az ír példa bizonyítja), de nem ez a lényege, hanem az, hogy a kultúra minőségileg 

erősödik (koherensebb, kiegyensúlyozottabb, a mindennapokba beágyazottabb, a mindennapok 

életminőségét alakító tényezővé lesz), és minden további pozitív következménynek ez a kulcsa. 

A szűkebb értelemben vett kultúrát a tágabb értelemben vett kultúra fejlesztésére mozgósí-

tani kívánó szemlélet terjedésének útjában álló egyik igen nagy akadály a legújabb kori társa-

dalmi viszonyok között a munka szférájának éles elszakadása az élet többi részétől, s szembeál-

lítása a szabadidő világával. A kultúra koherenciája nem állhat helyre a munka világának a ku l-

túra egészével való összehangoltsága, a kultúra egészébe való beilleszkedése nélkül.  

Egy olyan korszakban, amelyben ily sokféle változás zajlik, s amelyben a kultúrának mind a 

külső környezete, mind belső rendszere ennyiféle ellentmondással terhes, ily sok nehezítő kö-

rülmény áll a kultúra építkezése útjában, a legmegnyugtatóbb az az általános tapasztalat lehet, 

hogy ahol a kultúra lehetőséget kap arra, hogy szabadon megszerveződjék, ott ma is megjelenik 

az erre irányuló aktivitás. 

Az állapotfelmérések jelezhetik az egészséges, továbbfejlődést ígérő fejleményeket, kiolvas-

hatóak belőlük a kultúra kibontakozását gátló akadályok és az embereknek a kultúrához való 

(többségében ma inkább passzív, mint aktív) viszonya. De a jelen állapotok felmérésének csak a 

hosszú távú, történelmi léptékű folyamatokba való beágyazás adhat értelmet, s ha azt a kérdést 

vetjük fel, hogy egyáltalán kinek a számára lehet értelme az állapotfelmérésnek, akkor az a vá-

lasz, hogy annak a számára, akiben kellő elszántság van arra, hogy a hosszú távú, történelmi 

léptékű folyamatokba a kultúra alakítása érdekében a maga lehetőségei szerint e folyamatok elköte-

lezett szereplőjeként beavatkozzék. Ez viszont mindannyiunk lehetősége. 
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BOZÓKY ANITA :  A kultúraközvetítés  új  út ja i  

Az előadás a kultúraközvetítés új útjait mutatja be Pécsett, a 90-es évektől kezdődően, egészen 

2010 végéig. Az anyag gyakorlati tapasztalatokból és megvalósulás alatt álló projektek tervei-

ből egyaránt építkezik, ezáltal megpróbálván nagyívű képet mutatni Pécs városának kulturális 

intézményrendszeréről, ennek átalakulásáról, illetve az ezekben az intézményekben lezajló ku l-

túraközvetítési folyamatokról. A kultúrafogyasztás a 90-es években átalakuláson ment keresz-

tül, amelyre a lokális kulturális élet lassan reagált. Előtérbe került a reklám, a gazdaság, illetve 

a kultúra egyre szorosabb összefonódást mutatott. 

A Művészetek és Irodalom Háza kulturális koncepciója, illetve stratégiája a 2006-2007-es 

időszakban gyökeresen megváltozott. Előtérbe került egyfajta befogadó-központú szemlélet, 

mind az egyes események nézőit, mind szervezőit tekintve. A megújulás egyik legfontosabb 

szervezőelve egyfajta marketing szemlélet volt, kiegészítve a HIPI-elv művészetekre történő 

alkalmazásával. A pécsi Világörökség esetében hasonló szemléletváltásra volt szükség a 2000 -

es évek második felében. Az érdeklődés a kezdeti időszak után jelentősen csökkent, az örökségi 

helyszínek látogatószámáról, illetve ismertségéről szóló statisztikák alacsony számokat mutat-

tak. Az egyes helyszíneket nem csak mint turisztikai desztinációt, de mint szolgáltatást, illetve 

terméket kellett újrapozicionálni. A Cella Septichora Látogatóközpont maga is rendezvényhel y-

színné lépett elő, teret engedve a helyszín újfajta, interdiszciplináris bemutatásának, illetve pia-

ci elhelyezésének. Nagy szerepet játszott a különböző ágazati együttműködések megerősítése, 

az intézmények közötti szinergikus viszonyok létrehozása, illetve a közös, egyedi  termékfej-

lesztés. 

Ugyancsak fontos szempont volt mindkét intézmény esetén a működtetés jellegének megvá l-

toztatása is. Az eseti jellegű, az éppen aktuális lehetőségekhez igazodó programszervezés átala-

kításra szorult. Cél volt ezért egyfajta projektszemléletű gondolkodás meghonosítása, melynek 

kapcsán az egyes események nem csak az adott időpontokhoz köthetőek, de egy eseményeken 

átívelő, nagyobb volumenű egész részeivé is válnak. Külön hangsúly került mindemellett a kö-

zönséggenerálásra is. Az egyes programok a látogatók igényeinek megfelelően kerültek kialakí-

tásra, ezáltal próbálván bevonni őket olyan terekbe, amelyeket eddig nem, vagy egészen más 

szempontból ismertek. 

Az EKF-évad legnagyobb mértékű változását az intézményrendszer átalakulása hozza ma-

gával, mely kiemelten kötődik a Zsolnay-negyedhez, a Kodály Központhoz, illetve a Világörök-

séghez. Az ezek hármasát összefogó intézmény a város teljes kulturális életét képes összehan-

golni; nagyívű rendezvényekkel és közösen kialakított szolgáltatásokkal meghatározni nem csak 

az egyes intézmények, de Pécs egészének piaci pozicionálását. Az EKF örökségét továbbvivő 

cég üzenete hármas – egybefogni igyekszik az örökséget, az innovációt és a minőséget.  

 

 

 

 

 

 

 



67 

1.  SZEKCIÓ:  A KULTÚRAKUTATÁS JELEN E ÉS ÚJ  IRÁNYA i  

Magyar nyelvű összefoglalók  

KOLTAI ZOLTÁN: MÁST VÁRTUNK, MÁST KAPTUNK? 

– VÇLEMÇNYEK AZ „EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA, PÇCS, 2010‖ PROGRAMRÓL 

Pécs 2006-ban, 10 másik magyarországi várossal versenyezve nyerte el az Európa Kulturális 

Fővárosa címet. Mindezt elsőként tette Magyarországon. Nyugodtan kijelenthetjük, a cím oda-

ítélése a jogosan büszke pécsiekben optimista várakozásokat, a város fejlődésével kapcsolatos 

komoly reményeket ébresztett. Ezért is okozott hatalmas csalódást a következő néhány év kao-

tikus időszaka, ami elsősorban a belső személyi ellentétektől, a menedzsmentben zajló folyama-

tos személycseréktől, kommunikációs zavaroktól, a megkésett pályázati és kivitelezési munkák-

tól volt hangos. A kezdeti eufórikus hangulat helyébe a kiábrándultság költözöt t. Vajon, hogyan 

élték meg mindezt az érintett pécsi lakosok? Az alábbiakban egy 2008-ban megkezdett és jelen-

leg is folyamatban lévő kutatás részeredményeiről számolok be, melyet a Pécsi Tudományegye-

tem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának hallgatóival közösen készítünk. A 

2008-ban és 2009-ben lefolytatott reprezentatív kérdőíves felmérésben (a válaszadók megoszlá-

sa nemek és iskolai végzettség szerint tükrözi a megyei jogú városok illetve a főváros lakossá-

gát) 2000 pécsi és budapesti magánszemélyt kérdeztünk meg az Európa Kulturális Fővárosa – 

Pécs, 2010 programmal kapcsolatban. 

BOZSÓ RENÁTA: KULTÚRA-KÇPZÇS-KÖZÖSSÇG. 

TELEHÁZAK ÇS SZEREPVÁLLLÁSUK A DÇL-ALFÖLDÖN 

Előadásom központi témáját a dél-alföldi kistelepüléseken működő teleházak adják. Ezen in-

tézmények közművelődési szerepvállalására fókuszálva négy éve már végeztem egy felmérést, 

melyet most hallgatók bevonásával megismételünk. A különbség az, hogy a korábbi helyzethez 

képest bekövetkezett változásokon felül idén már ezen intézmények képzési tevékenységét, il-

letve ilyen irányú kompetenciáit, ambícióit is vizsgálni kívánjuk.  

Tesszük mindezt azért, mert a teleházak mára nem pusztán info- ill. telekommunikációs 

szolgáltató központok, hanem számtalan szolgáltatást integráló multifunkciós in tézmények, me-

lyek hipotézisünk szerint képesek és hajlandóak lennének képzési tevékenység tervezésére, 

szervezésére, de legalábbis ezzel kapcsolatos igények helyi szintű felmérésére és információ-

szolgáltatásra. 

Egyfelől, mint a kistelepüléseken működő – sokszor egyetlen – közösségi tér, s mint a helyi 

lakossággal a legszorosabb kapcsolatot kiépíteni képes intézmény, alkalmas az igények és lehe-

tőségek felmérésére, a folyamatos kapcsolattartásra. Másfelől pedig, mint több száz végpontból 

álló országos hálózat, képes lehet a folyamatos megújulásra, fejlődésre, jó példák közvetítésére 

és nemzetközi tapasztalatok hasznosítására is. A lokális és globális kihívásoknak való megfele-
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lés lehetőségét vizsgáljuk amellett, hogy érdeklődünk a teleház működéséről és a közösségi kul-

turális életben játszott szerepe felől is. 

Hallgatóink a terepen végzett megfigyeléssel és megkérdezéssel kutatás-módszertani gya-

korlatot szereznek, miközben közvetlenül kapnak információt a kistelepülések helyzetéről, az 

előttük álló kihívásokról a vizsgált témákban. 

MAZZAG ÇVA: BEFOGADÁS VAGY KIREKESZTÇS? 

AZ ELŐÍTÇLETESSÇG MÇRTÇKE A BEFOGADÓ SZEMLÇLETŰ PTE FEEK HALLGATÓI KÖRÇBEN 

Hazánkban az esélyegyenlőség megvalósulása, de legalábbis az esélyegyenlőtlenségek csökken-

tése aktuális és igen égető probléma. Magyarországon a számos jogszabály és előírás ellenére 

emberek tömegei, igen jelentős társadalmi csoportok egyenlőtlenebbek másoknál. Az egyes 

társadalmi csoportok közötti távolság a számos törekvés és a legjobb szándék ellenére is egyre 

nagyobb. Ez a növekvő távolság feszültségeket generál mind a lemaradókban, mind pedig 

azokban, akiktől lemaradnak. Utóbbiak esetében a lemaradás potenciális lehetősége teremthet 

bizonytalanságot a jelenre és a jövőre nézve. 

A feszültség és a kirekesztés (vagy annak veszélye) az élet minden területén érzékelhető. 

Fontos és érdekes kérdéseket vet fel, hogy vajon az értelmiségi életre készülő, az emberekkel 

foglalkozó szakmát művelni kívánó fiatalok szemlélete, attitűdjei milyen képet mutatnak: befo-

gadó vagy kirekesztő jövőbeni társadalom építői, tagjai lesznek-e? A kérdés költői, megválaszo-

lása talán nem is lehetséges, de vizsgálatunk kísérletet tesz arra, hogy legalább részben megis-

mertesse azokat a főbb jelenségeket, amelyek az egyetemi hallgatóknak a mai magyar társada-

lom valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek mondott csoportjaival szemben tanúsított 

szemléletét jellemzik. A vizsgálat sajátossága, hogy egy olyan közegben tanuló, élő, kapcsola-

tokat építő, célokat kitűző és elérő hallgatói csoportot vizsgáltunk meg, mely közeget a befoga-

dó szemlélet jellemez. Ez a közeg a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőfo r-

rás Fejlesztési Kara. Kérdőíves vizsgálatunkkal mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

hallgatók miként látják saját intézményük esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcso-

latos szemléletét, elkötelezettségét. Mindeközben természetesen az is érdekelt bennünket, hogy 

az esélyegyenlőség témáját mind az oktatásban, mint pedig általános szellemiségében igen fon-

tosnak tartó intézmény képes-e ebből hallgatóinak átadni, azaz a PTE FEEK hallgatói körében 

mennyire jellemző az előítéletesség. 

MINORICS TÜNDE: A KUTATÓI FELELŐSSÇG SZEREPE 

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÇG VÇDELMÇBEN 

Előadásom a kutatói felelősség kérdéséből kiindulva tekinti át a Pécsi Tudományegyetem Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának Kultúratudományi Intézete által létrehozott 

Kulturális Örökség Kutatócsoportjának kutatási elképzeléseit, annak tükrében, hogy kutatásait 

miért a kulturális örökség védelmének szempontjaira fókuszálva tervezi. Röviden érintem az 

örökség fogalmát mint kortárs, születőben lévő paradigmát, mely egyre fokozódó mértékben 

van jelen a politikai és tudományos diskurzusban. Az UNESCO szerepvállalása jelentős az 

örökségek védelmében Az eltelt évtizedekben több egyezmény elfogadásával hívta fel a figyel-

met a védelem szükségességére, 2003-ban a Szellemi Kulturális Örökség védelméről szóló 

nemzetközi konvencióval, melyhez Magyarország is csatlakozott 2006-ban. Ezzel felelősséget 
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vállalt a szellemi örökségeink társadalmi elismerésének és tiszteletének biztosítására, jelentősé-

gének tudatosítására. 

Fentiekből adódik a kutatói felelősségvállalás a fogalmak továbbgondolásában, és a hozzá -, 

illetve mellérendelt kutatásokban, valamint a cél, hogy a figyelemkeltés legkülönbözőbb eszkö-

zeivel és módszereivel segítse a megőrzést. Az örökségvédelem példáinak, a jó gyakorlatoknak, 

a tapasztalatoknak az összegyűjtésével, azok hozzáférhetővé tételével felmutathat olyan példá-

kat is, melyekben szerepet játszik a helyi, élő tudás összekapcsolása a turisztikai kínálattal és 

más gazdasági tényezőkkel. A kutatópartneri kapcsolatépítés módszerében új elem a közössé-

gekkel való együttműködés. A Kutatócsoport a kulturális örökséget nem csak az örökség meg-

nyilvánult formájaként vagy gyakorlataként értelmezi, hanem bevonja annak meghatározásába 

az örökség meghatározóját és az örökségvédelem eredményének befogadóit. Kortárs jelenségek 

kortárs szemléletű megközelítésére törekszik. A jelenkor így a kutatás kitűntetett terepévé válik. 

Ez a szemlélet, ahogy Sonkoly Gábor megfogalmazta (A tárgyi (világ)örökség hermeneutikája: 

Hollókő példája című előadásában A szellemi kulturális örökség meghatározása, kezelése és 

gyakorlása című konferencián 2010.10.19-én), „talán feloldhatja a kulturális örökség paradig-

mában rejlő paradoxont is, miszerint: hogyan lehet egy kulturális entitást a maga vélt vagy va-

lós változatlanságában megőrizni egy változásra ítélt társadalmi-kulturális közegben. Semmi-

képpen sem magában, hanem a védő-gyakorló/hordozó-befogadó relációjában való értelmezés-

sel, a társadalmi gyakorlatok változásának tudomásulvételével, a kulturális örökségként érte l-

mezett helyszínek és elemek vizsgálatában az értékítéletek helyett az interakció (kritikai) előtér-

be helyezésével. A sikeres örökségvédelem tehát számít a helyiek részvételére, beemeli őket a 

védendő elemek összeállításába, lehetőséget biztosít számukra annak dinamikus, változáskövető 

kezelésére, ezzel teret nyit az örökség in situ megőrzésére.‖ 

AGÁRDI PÇTER: KULTURÁLIS TRENDEK ÇS MŰVELTSÇGFELFOGÁSOK AZ ÇVTIZEDFORDULÓN 

Melyek a XXI. század első évtizede hazai kulturális tendenciáinak fő jellemzői és trendjei? Ho-

gyan értelmezhetők a „pozitív‖ és a „negatív‖ jelenségek? Egyrészről meg kell érteni és nemzeti 

kultúránk javára kell „mozgósítani‖ a korábbiakhoz képest gyökeresen új és – bár gyakran szo-

katlan, de – progresszív trendeket. Ezek többnyire az új technikai és digitális infrastruktúra kö-

vetkezményei, illetve a fiatal generáció szociológiailag leírható életformaváltásával, a 

globalizált populáris műfajokkal függenek össze. Nevezzük őket a mediális, digitális és mobil-

kommunikációs kultúraváltás, az ikonikus fordulat velejáróinak, amely a műveltségfogalmakat 

is átrendezi. Másrészről viszont vannak kultúránkban olyan degradálódási tünetek, amelyekre 

nem mentség a kultúraváltás, illetve az innováció, amelyeken – a magyar demokrácia és a nem-

zeti felemelkedés érdekében – feltétlenül változtatni szükséges. Ez a mai értelmiség egyik – ha 

nem a legfontosabb – küldetése. E negatív trendek között első helyen talán a magyar olvasás-

kultúra és szövegértés súlyos deficitjeit s általában a művelődési esélyegyenlőtlenségek sokhe-

lyütt tapasztalható növekedését lehet említeni. Közéjük tartozik továbbá a tömegkommunikác i-

ós szolgáltatások kétségbeejtő minőségi romlása és a tudománytalan, kontár, történelemhamisí-

tó felfogások agresszív konjunktúrája is. A nemzeti tudat és önismeret súlyos zavarai – amelye-

ket szélsőjobboldali politikai erők és fórumok is gerjesztenek – elválaszthatatlanok kulturális 

közállapotainktól. Szellemi nyilvánosságunk széles övezetét veszélyes következmények kocká-

zatával járja át – gyakran harsány „nemzeti jelszavak‖ fedezete mögött – a bulvárosodás, a bun-

kósodás és a barbarizálódás „3 b”-je. 
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SCHNEIDER MÁRTA: A KULTURÁLIS TÖRVÇNYALKOTÁS - TÖRTÇNETI TÁVLATBÓL 

Az elmúlt évek kulturális, művészeti jellegű törvényeinek előkészítése és működése 2010 és az 

elkövetkező évek kihívásai felől. 

KURTA MIHÁLY: A MÚZEUMANDRAGÓGIAI METANARRATÍVA. 

A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÇS GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI 

Hazánkban nemzetközi szintű a múzeumpedagógia elmélete, és ugyanilyen szintű képzés és 

gyakorlat folyik. Az ezirányú hazai tevékenység az európai múzeumi élmezőny színvonalához 

közelítő, egyben a magyar muzeológia „húzóágazata‖. Korek József leírása szerint: „a múzeum-

pedagógia külön diszciplína a pedagógia határterületén, elsősorban a tanulók és a felnőttek 

aktivizálása érdekében tevékenykedik‖. A múzeumandragógiai gondolkodást tulajdonképpen a 

másként, de tudományrendszertanban gondolkodó andragógus muzeológusok, az alternatív 

szisztémákban cselekvő szakmuzeológusok, a Kriston Vízi József által vezetett Timpnet Mű-

hely indították útjára a magyar muzeológián belül, mivel a felnőttek múzeumi aktivizálását a 

múzeumandragógusok nem múzeumpedagógiai, hanem a múzeumandragógia diszciplína rend-

szertani keretei között tartották realizálhatónak. 

A rendszerváltás után eleve hatalmas múzeumtudományi viták zajlottak a magyar muzeoló-

giában, amelynek főtémája, hogy a múzeumi közművelődés/kultúraközvetítés aktivitásának 

emelkedő tendenciája szükséges arányú-e, vagy „felborítja‖, „háttérbe‖ szorítja a muzeológia 

szerves fejlődését, szakmai irányait és arányait, egyáltalán a magyarországi múzeumi rendszert.  

További kérdés, hogy a „túldimenzionált‖ múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumi 

közönségkapcsolati és közönségszolgálati munka nem a külföldi példák „muzeológiai másolá-

sát‖ jelentik-e, amely teóriák akadályozzák „a korszerű nemzeti kultúra és emlékezet megőrzé-

sét és fenntartását‖!? Igaz, a múzeumandragógia diszciplína az antropagógia-andragógia-

muzeológia tudomány fiatal hajtása, s a téma történeti, elméleti, kutatási megalapozása, gyako r-

lati elterjesztése a jelenben zajló folyamat, de a mi kutató és összehasonlító elemzéseink azt 

bizonyítják, hogy a posztmodern teóriákra, az endizmus filozófiákra (történelem vége, múltunk 

elsöprése) reagáló múzeumandragógiai metanarratíva autentikus válaszokra képes.  „Elgondol-

kodhatunk rajta, vajon ez az egész ilyen egyszerű-e, s a múltat olyan könnyen félresöpörhetjük-

e, mint ahogy azt a posztmodernek hinni szeretnék.‖ A múzeumandragógia nézőpontjából 

Derrida elmélete sokkal körültekintőbbnek mutatkozik majd ebben a kérdésben, aki bírálja az 

endizmus filozófiákat, és elgondolkodhatunk azon is, vajon mi motiválja azokat, akik olyan 

erőteljes nyomással követelik tőlünk múltunk elutasítását!  Fukuyama politikai filozófiája az 

egyik kulcsfontosságú kérdés e témában a „történelmünk vége‖-teóriájával. 

A múzeumok tudatában vannak annak, hogy a történelemre való visszatekintés módszere 

megváltozott. A múzeumi kultúraközvetítés releváns megoldást mutat a múlt és a jövő össze-

kapcsolásához, van tehát mit tanulnunk a múltra történő visszatekintésből, ezért nem söpörhető 

el az emberiség egyetemes öröksége és múltja sem. 

KOLTAI ZSUZSA: A MÚZEUMI FELNŐTTOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÇS LEHETŐSÇGEI 

A múzeumokról ma másként gondolkodunk, mint pár évtizeddel ezelőtt. A múzeumok funk-

ciói kibővültek, az összmúzeumi tevékenységen belül napjainkra egyre inkább a közvetítés vá-

lik elsődlegessé. Megváltoztak emellett a társadalom múzeumokkal kapcsolatos elvárásai is, a 
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szolgáltató és látogatóbarát jelleg ma már általános követelménnyé vált valamennyi múzeum 

számára. A múzeumi tanulás lehetőségeinek bővítése és a múzeumpedagógia fejlesztése fontos 

kultúrpolitikai célkitűzés napjainkban. Jelenleg is több, a múzeumpedagógia, múzeumi kultúra-

közvetítés elméleti és gyakorlati fejlesztését célul kitűző kezdeményezés van folyamatban ha-

zánkban. A szerző a múzeumi interpretáció felnőttoktatással összefüggő kérdéseivel foglalkozik 

tanulmányában. 

SZIRMAI ÇVA: ROMA (MÇDIA-) VALÓSÁG 

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a multikulturális társadalom médiareprezentációjának 

ellentmondásos természetét feltárjam. Elsősorban a hazai cigányság képernyős megjelenítésé-

nek paradox jellegét vizsgálom: a cél – a roma kultúra megismertetése és hozzáférhetővé tétele 

a többségi társadalom számára – mindenképpen üdvözlendő, a megvalósítás azonban általában 

többet árt, mint használ. Elemzem azokat a konfliktustípusokat, amelyek a kulturális identitás és 

a média, a műsorkészítők és a közönség elvárásainak eltérő jellege miatt következnek be. Olyan 

műsorokat vizsgálok a szocioszemiotika és a diskurzuselmélet módszereivel, amelyek médiate-

oretikai megítélése önmagában is problematikus (reality-show), hiszen ezekben éppen a konst-

ruált valóság és a természetesség konfliktusa válik műsorszervező elemmé. A szereplők számá-

ra idegenné válik saját, autentikus környezetük és viszonyrendszerük, mert egyrészt alkalmaz-

kodniuk kell a televíziós műsorkészítés által diktált szabályokhoz és technológiai elvárásokhoz, 

másrészt meg kell küzdeniük a befogadói közeg sztereotípiáival és előítéleteivel. Az elmúlt 

években a kereskedelmi televíziózás egyik legnépszerűbb műsortípusává vált az ún. 

gasztroreality (Sic!). A Hal a tortán és a Vacsoracsata néhány jellegzetes epizódjának példáján 

kísérlem meg szemléltetni a vázolt konfliktushelyzetek megjelenését, jeleit, következményeit és 

hatását. 

BÁNSZEGI-TÓTH ERZSÇBET: A FOGYATÇKOSSÁG MINT KULTURÁLIS MEGJELENÇSI FORMA 

A kutatási beszámoló a gyógypedagógia körébe tartozó fogyatékosok egyik alcsoportját alkotó 

értelmi sérültek egyik szegmensének, a tanulásban akadályozott kisiskolásoknak a vizsgálati 

eredményeiről nyújt áttekintést. A tanulmányozás, analizálás, összehasonlítás középpontjába 

olyan viselkedésminták kerülnek, melyek az azonos tapasztalatok miatt hasonló életvitelt ered-

ményeznek, és ily módon bizonyos területeken hasonló kultúrát implikálnak. A tanulásban aka-

dályozott kisiskolások lokálisan meghatározott csoportjában a releváns eltérések feltárására, 

illetve ezek következményeire azokban az időszakaszokban kerül sor, amikor cselekvéseiket 

önmaguk szervezik, külső irányítás nélkül. A kutatás neuralgikus területei, a kommunikáció, a 

cselekvések szervezése, a térközszabályozás, és a játék mint szimbolikus cselekvés. A viselke-

dés egyszerű leírásán, bemutatásán túl az okok feltárására is sor kerül, melyek segítenek az 

egyes, egymásra rakódott rétegek felfejtésében és elvezetnek azokhoz a mélystruktúrákhoz, me-

lyek a hétköznapok folyamán rejtve maradnak. Az empirikus ismeretek gyűjtése, elemzése, ösz-

szevetése és az összefüggések bemutatása kulturális antropológiai metodológiával történik. A 

fogyatékoskultúra antropológiai kutatása viszonylag új, jelenleg még a leíró szakaszban tart. A 

legkevésbé vizsgált terület az értelmi fogyatékosok alcsoportja.  

A kutatás alapja egy kvalitatív megközelítés, ily módon az elméleti háttér és a kutatási fo-

lyamat koherens egységet képezhet. Az adatgyűjtés és elemzés főként a résztvevő megfigyelés 
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módszerével történt, emellett félig strukturált interjúk elemzésére került sor. A csoportdinamika 

vizsgálata szociometriai elemzéssel, a térközszabályozásé proxemikai elemzéssel készült.  A 

feltárt eredmények azt mutatják, hogy a konfliktusok primer okai a verbális közlések interpretá-

ciójának problémája. A megoldási stratégiákra a közvetlen testi szinten történő fizikai erőszak 

jellemző. A verbális kommunikáció szűk körű, a konkrét tevékenységekre vonatkozik. A tájé-

kozódást, ismeretszerzést, a non verbális elemek segítik, melyek főként erős érzelmi töltéssel 

kísért hangjelzések és testhatárokon belüli érintések. A térközszabályozásra a gyakori intim 

zónába történő behatolás jellemző. A szocializációjukban résztvevők mediátorként segíthetik az 

interakciókban a verbális kommunikáció értelmezését, illetve több lehetőséget nyújthatnak a 

tanulásban akadályozott kisiskolásoknak a testükön keresztül megszerezhető ismeretek nyújt á-

sában, mely társadalmi integrációjukat segítheti. 

Abstracts  

ZOLTÁN KOLTAI: OPINIONS ABOUT THE ―EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE – PÇCS 2010‖ 

PROGRAMME 

Pécs won the European Capital of Culture title in 2006, competing with ten other Hungarian 

cities. The city of Pécs is the first holder of this title in Hungary. We can clearly say that the 

award of the title filled the – understandably proud – citizens of Pécs with optimistic 

expectations and hopes for the development of the city. This is also why the following chaotic 

years resulted in so much disappointment; the chaos was primarily due to the personal conflicts 

within the organisation responsible for the management of the event, the continuous fluctuation 

of the staff, communication problems and belated tendering and implementation activities. The 

initial phase of euphoria was replaced by disillusionment. How did then citizens of Pécs feel 

about this situation? 

In this place I am referring to some of the findings of a research started in 2008 and still 

going on. The research is made jointly with the students of the Faculty of Adult Education and 

Human Resources Development, University of Pécs. In the representative questionnaire survey 

conducted in 2008 and 2009 (the breakdown of the respondents by gender and school education 

reflected the composition of the inhabitants in the cities with county rank and the capital city) a 

total of 2.000 persons were asked in Pécs and Budapest about the European Capital of Culture – 

Pécs 2010 programme. 

RENÁTA BOZSÓ: CULTURE-EDUCATION-COMMUNITY: TELEHOUSES AND THE ROLES THEY PLAY 

IN THE SOUTHERN GREAT PLAIN 

The central theme of my presentation is telehouses operating in the small towns of the Southern 

Great Plain. Four years ago I carried out a survey focusing on the role telehouses play in public 

education, and we are reproducing that survey with the help of undergraduates. The difference 

is that this year we wish to examine not only the changes that have happened since the last 

survey, but also the educational/training activities, competences and ambitions of these 

institutions. 
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Our reason for doing so is the fact that telehouses these days are not only service centers for 

information and telecommunication, but also multifunctional institutions integrating several 

other services. These institutions, according to out hypothesis, would be willing and able to do 

local surveys and provide information about educational/training activities, or even do the 

planning and organization of these. 

On the one hand, since such an institution is often the only community center operating in 

small towns, and the institution that is able to reach the local citizens best, it is suitable to 

survey the needs and possibilities, and keep constant contact. On the other hand, since it is a 

country-wide network that is built up of several hundreds of ends, it has the possibility to renew 

itself, develop, reflect good examples and make use of international experiences. In this way, 

we examine the possibility of meeting local and global challenges, together with enquiring 

about the operation of telehouses and the roles they play in the cultural life of the community. 

Our undergraduates gain research methodological experience with their field observation, while 

they also get direct information about the status of the small towns, and the challenges lieing 

ahead of them in the topic examined. 

ÇVA MAZZAG: INCLUSION OR EXCLUSION 

– THE RATE OF PREJUDICE AMONG THE STUDENTS OF PTE FEEK 

In our country, the realisation of the equality of chances or rather the reduction of the inequality 

of chances is a current and burning issue to be dealt with. In Hungary, in spite of several laws 

and regulations, crowds of people and also significant social groups are not as equal as others. 

The gap between certain social groups is getting bigger and bigger in spite of the efforts and 

best intentions. This increasing gap generates tension in both parties, namely, in those who are 

lagging behind or in whom they are after. In the case of the latter party there is also a potencial 

for them to lag behind which may cause incertainity in the present and future. 

The tension and exclusion (or the danger of exclusion) are perceptible in all walks of life. 

Important and interesting questions are raised in accordance with these issues. What approaches 

and attitudes of the future intellectual youngsters who choose a career in which they deal with 

people are? Will they belong to a receptable or an excluding group of our future society? The 

question cannot be answered now, of course, however, our research attempts to familiarize 

ourselves with the most important phenomena that describes the university students‘ approach 

to the somehow disadvantaged groups of people. The peculiarity of our research is that we 

investigated those students who live, study, make relationships, have aims and achieve them in 

a milieu which is receptive. This milieu is the Faculty of Adult Education and Human Resource 

Development University of Pécs. In our survey we were interested in how much the students of 

their own university see the realisation and commitment of the approaches to  the equal chances 

and treatment. In addition to that, we wanted to know whether we can convey the message of 

equality in the academic studies and in the general attitudes of our students, in other words, 

whether it is characteristics among our students in our institute to be prejudiced or not. 
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TÜNDE MINORICS: THE ROLE OF RESEARCHERS‘ RESPONSIBILITY CONCERNING THE PROTECTION 

OF INTELLECTUAL CULTURAL HERITAGE 

Starting from the issue of researchers‘ responsibility, my lecture reviews the research concep-

tions of the Cultural Heritage Research Team established by the Faculty of Adult Education and 

Human Resources Development of the University of Pécs in the light of why their researches 

are planned focusing on the aspects of the protection of cultural heritage. The notion of heri-

tage, as a contemporary paradigm just being born and increasingly appearing in the political and 

scientific discourse is shortly going to be dealt with. UNESCO‘s contribution concerning the 

protection of such heritages is significant. In the past decades it has brought attention to the 

necessity of such protection by adopting several conventions, amongst others the Convention on 

the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, which was acceded in 

2006 also by the Republic of Hungary. By doing so, Hungary took responsibility in ensuring the 

social acknowledgment and respect, and raising awareness of the significance of our intellectual 

heritage. 

The researchers‘ responsibility in refining notions and conducting associa ted and co-

ordinated researches derives from the above. The objective is to facilitate safeguarding by var i-

ous means and methods of getting attention. By collecting examples of heritage protection, 

good practices, experiences, and by making them accessible, researchers may also set examples 

concerning which connecting local, live knowledge with places of tourist interest and other 

economic factor plays a significant role. 

Co-operation with communities is a brand new element in research partner networking. The 

Research Team not only interprets cultural heritage as a practice, but also involves the recip i-

ents of the heritage in order to define it. The Research Team strives to approach contemporary 

phenomena with a contemporary attitude. Modern times are thus transformed into a privileged 

field of research. This attitude, as Gábor Sonkoly worded it (on 19.10.2010 at the conference 

titled “Defining, managing and practicing intellectual cultural heritage” ) ―…may even resolve 

the paradox implied by the paradigm of cultural heritage, which is as follows: How is it possi-

ble to retain a cultural entity in its perceived or real immutability within a cultural medium 

doomed to change?On no account by interpreting it on its own, but rather in its protec-

tive/practical, carrying/receptive relation, and by acknowledging the changes of social prac-

tices. Successful heritage protection thus counts on the participation of the locals, hoisting them 

into the configuration of elements to be protected, while providing them to manage such ele-

ments in a dynamic, change-tracking way, thus opening grounds for the in situ preservation of 

the heritage.‖ 

PÇTER AGÁRDI: CULTURAL TRENDS AND CULTURAL CONCEPTIONS 

AT THE TURN OF THE DECADE 

Which are the main trends and characteristics of the cultural tendencies in Hungary in the first 

decade of the 21th century? How could we define the positive and negative phenomenas? On 

one hand progressive trends which are radically new compared to former ones (and often 

uncommon in the same time) must be understood and they have to be mobilized for the benefit 

of our national culture. These are mostly results of the new technological and digital 

infrastructure and they correlate to the sociologicaly describable turn of the lifekind of young 
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generations and to the globalized popular genres. They can be labelled as accompanying 

elements of the medial, digital and mobilcommunication cultural shift and iconic turn which 

rearrange the concepts of literacy as well. On the other hand there are such symptoms of 

Hungarian culture‘s deprication which has to be changed for the sake of the Hungarian 

democracy and national rise and cultural shift or innovation can‘t be used as an excuse for these 

phenomenas. This is one of the (or maybe the main) missions of the intellectuals nowadays. 

Serious deficits of Hungarian reading culture and text comprehension and generaly, the increase 

of the frequently appearing cultural inequality can be mentioned among the negative trends first 

and foremost. The desperate quality failure of mass media services and the agressive boom of 

bungle, unscholarly and history falsifier approaches belong to them as well. Serious disorders of 

national consciousness and self-knowledge – which are worsen by right-wing extremist political 

forces and forums- are inseparable from the general conditions of our culture. Tabloidization, 

barbarization and deculturization pass a wide zone of our intellectual world – often behind the 

entrenchment of loud „national slogans‖- with the risk of dangerous consequences. 

MÁRTA SCHNEIDER: CULTURAL ENACTMENT FROM HISTORICAL PERSPECTIVE 

The lecture focuses on the preparation and function of recent cultural and artistic acts from the 

point of the challenges of the near future. 

MIHÁLY KURTA: MUSEUMANDRAGOGISCHE MATANARRATIVITÄT. DIE GLOBALEN 

HERAUSFORDERUNGEN DER KULTURVERMITTLUNG DURCH DAS MUSEUM 

Stichwörter: Anthropagogie, Museumsandragogik, Museumsmediation, Museumsmedien, 

Narrativität, Metanarrativität, Postmoderne, Philosophie des Endismus, Kulturvermittlung, 

Kulturvermittlung durch das Museum. In Ungarn ist die Lehre der Museumspädagogik auf 

internationalem Niveau, und auf der gleichen Stufe befinden sich sowohl die Ausbildung als 

auch die Praxis. Die ungarischen Aktivitäten in dieser Richtung nähern sich dem Niveau der 

europäischen Spitzenmuseen, und sie sind zugleich die treibende Kraft hinter der ungarischen 

Museologie. 

Joseph Korek schrieb: „Die Museumspädagogik ist eine Sonderdisziplin im Grenzgebiet der 

Pädagogik, sie dient vor allem dem Interesse der Mobilmachung der Schüler und Erwachsenen." 

Übrigens wurde das museumsandragogische Denken von den andersdenkenden - aber der 

Wissenschaftssystematik entsprechend denkenden - andragogischen Museologen, von den in 

alternativen Systemen tätigen Fachmuseologen und von der „Timpnet Műhely―, die von József 

Kriston Vizi geleitet wird, innerhalb der ungarischen Museologie initiiert, weil die 

Museumsandragogen die Aktivierung der erwachsenen Museumsbesucher nicht innerhalb der 

Museumspädagogik, sondern im systematischen Rahmen der Disziplin der Museumsandragogik 

für realisierbar hielten. Nach der politischen Wende liefen von Anfang an große 

museumswissenschaftliche Debatten in der ungarischen Museologie ab, deren Hauptthema es 

war, ob eine Steigerung der Aktivierung der öffentlichen Bildung/Kulturvermittlung durch das 

Museum notwendig ist, oder ob sie die organische Entwicklung der Museologie, ihre fachliche 

Ausrichtung und Proportionen, oder sogar das ungarische Museumswesen umwirft oder in den 

Hintergrund drängt. 
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Eine weitere Frage ist, ob die überdimensionierte museumspädagogische und 

museumsandragogische Arbeit und die PR-Arbeit des Museums nicht eine „museologische 

Kopie― ausländischer Beispiele ist, deren Theorien „die Erhaltung und Pflege der modernen 

nationalen Kultur und Erinnerung― verhindern! Es stimmt, die Disziplin Museumsandragogik 

ist ein junger Zweig der Anthropagogie, Andragogik und Museologie, und ihre historische und 

theoretische Fundierung sowie ihre Wissenschaftsgründung, ihre praktische Verbreitung sind 

ein Prozess, der in der Gegenwart stattfindet. Unsere wissenschaftlichen und vergleichenden 

Analysen belegen aber, dass die museumsandragogische Metanarrativität, die auf die 

postmodernen Theorien und die Philosophie des Endismus (das Ende der Geschichte, das 

Wegfegen unserer Vergangenheit) reagiert, fähig ist, authentische Antworten zu geben.  "Wir 

sollten uns überlegen, ob dies alles so einfach ist, und ob wir die Vergangenheit so einfach 

wegfegen können, wie die Postmodernen glauben wollen." 

Die museumsadragogische Analyse besagt, dass Derridas Theorie viel bedachtsamer 

hinsichtlich dieser Frage erscheint, und wir könnten auch darüber nachdenken, wodurch diese 

Menschen motiviert werden, die mit starkem Druck von uns verlangen, unsere Vergangenheit 

abzulehnen! Die politische Philosophie von Fukuyuma ist mit seiner Theorie "Das Ende unserer 

Geschichte" eine der bedeutenden Ideen. Die Museen sind sich bewusst, dass die Methode, auf 

die Geschichte zurückzublicken, sich geändert hat. Die Kulturvermittlung durch das Museum 

zeigt eine relevante Lösung für die Verbindung von Vergangenheit und Zukunft. Wir können 

also von der Geschichte lernen, und darum sollte das universelle Erbe der Menschheit sowie 

ihre Vergangenheit nicht weggefegt werden. 

ZSUZSA KOLTAI: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF ADULT EDUCATION IN MUSEUMS 

Our notion about museums is much different from what we thought a couple of decades ago. 

Museums‘ functions have flourished. Mediation has become primary within museum work now. 

Society‘s expectations concerning museums have also changed, visitor-friendly and service-

provider features have become general requirements for every museum. Expansion of the 

possibilities of museum learning and the development of museum education have become 

important objectives within Hungarian cultural policy as well. There are currently more 

initiatives in progress for planning the theoretical and practical development of museum 

education. Hungarian museums currently focus on children. The practice, methodology and 

theoretical background of museum-andragogy should be improved as well. The author deals 

with the most significant questions of interpretation concerning learning theories and adult 

education. 

ÇVA SZIRMAI: GIPSY (MEDIA) REALITY 

In my lecture I will try to explore the controversial nature representation in media of a 

multicultural society. Display of gipsy on-screen have a paradoxical nature: the goal - to make 

the gipsy culture and society available to the majority- is welcome, but implementation usually 

does more harm than good. I analyze the types of conflicts between cultural identity and the 

media, the program makers and the public expectations of the different nature of the carrier. I 

evaluate programs (reality shows) considered problematic mediatheoretically with methods of 

sociosemiotics and discussion-theory, as the conflicts of the constructed reality and naturalness 
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become an organizer element of these programs. The participants become strangers to their own 

authentic environment and relationships, because both are subject to the rules dictated by the 

television program and technology expectations, and must contend with host media stereotypes 

and prejudices. In recent years, Gasztroreality (sic!) has become known as one of the most 

popular program in commercial television. I illustrate the appearance of conflict, symptoms, 

consequences and impact with some example from Hal a tortán and Vacsoracsata episodes.  

ERZSÇBET BÁNSZEGI-TÓTH: DISABILITY AS AN ASPECT OF CULTURE 

The research account provides a review of the examination results  of junior learning disabled 

schoolchildren as a subgroup of the mentally disabled within the scope of the education of the 

mentally disabled. The examination, analysis and comparison focus on patterns of behaviour 

that result in similar conduct of life due to congenial experiences leading to a similar way of 

life, culture in certain fields. The discovery of the relevant differences and their consequences 

in the group of locally determined children takes place in periods when their activities are 

organized by themselves without any outer control. Neuralgic fields of the examination are 

communication, organization of the activities, inter-space regulation and games as symbolic 

actions. Besides the pure description and display of the behaviour, the account explores those 

motives too, that helps to determine the different layers of behaviour deposited on each other 

and lead to those deep structures that normally remain hidden in the course of everyday life. 

The collection, analysis, comparison of empiric knowledge, the display of correlations will be 

completed by the method of cultural anthropology. Anthropological research of disability 

culture is a relatively new approach towards the problem, and is still at a descriptive stage. Its 

least examined field is the subgroup of the mentally disabled. 

The basis of the research is a qualitative approach, through which the theoretical background 

and the course of research may constitute coherent unity. The method of collection and analysis 

of data is based on participative observation, but analysis of semi-structured interviews is also 

used. The examination of inter-space control has been carried out with the method of proxemic, 

and that of group-dynamics with socio-metric analysis.. 

The research results suggest that the primary causes of the conflicts stem from the 

deficiencies in the interpretation of verbal communication. The strategies of the settlements of 

these conflicts are dominated by physical aggression immediate corporal level, while the scope 

of verbal communication remains narrow, and it purely refers to concrete activities. Orientation 

and acquisition of knowledge are helped by non-verbal manifestations e.g. sound signals of 

strong emotional charge, touches within the boundaries of the body. Control of personal inter-

space is characterized by frequent penetration into the intimate zone of others. The participants 

of the socialization of mentally disabled children as mediators can help the interpretation of 

these children‘s verbal communication in inter-actions and can also contribute to their learning 

process through participation of the body, facilitating in this way their social integration as 

well. 
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KOLTAI ZOLT ÁN :  Mást vártunk, mást  kaptunk?  Vélemények az 

„Európa Kulturális  Fővárosa,  Pécs, 2010‖ programról  

Kutatási előzmények, hipotézisek megfogalmazása 

Pécs 2006-ban, 10 másik magyarországi várossal versenyezve nyerte el az Európa Kulturális 

Fővárosa címet. Mindezt elsőként tette Magyarországon. Nyugodtan kijelenthetjük, a cím oda-

ítélése a jogosan büszke pécsiekben optimista várakozásokat, a város fejlődésével kapcsolatos 

komoly reményeket ébresztett. 

Ezért is okozott hatalmas csalódást a következő néhány év kaotikus időszaka, ami elsőso r-

ban a belső személyi ellentétektől, a menedzsmentben zajló folyamatos személycseréktől, 

kommunikációs zavaroktól, a megkésett pályázati és kivitelezési munkáktól volt hangos. A 

kezdeti eufórikus hangulat helyébe a kiábrándultság költözött. Vajon, hogyan élték meg mind-

ezt az érintett pécsi lakosok? 

A jelenleg is folyó kutatás első részeként 2008 tavaszán kérdeztük meg a pécsi és budapesti 

lakosokat, majd 2009 tavaszán megismételtük a felmérést. A válaszadók személye ugyan kü-

lönbözött a két év viszonylatában, ellenben mindkét minta reprezentatívnak bizonyult (a rész t-

vevők megoszlása nemek és iskolai végzettség szerint tükrözi a megyei jogú városok illetve a 

főváros lakosságát). A 2008-ban és 2009-ben lefolytatott felmérésben összesen kettőezer ma-

gánszemélyt kérdeztünk meg az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 programmal kapcso-

latban. Az adatgyűjtést a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesz-

tési Karának hallgatóival közösen készítjük. Az alábbi kérdésekre keressük a választ:  

– Tudnak-e arról a válaszadók, hogy 2010-re Magyarország egyik városa nyerte el az Európa 

Kulturális Fővárosa címet? Ha igen, ismerik-e a rendező várost? 

– Melyik kulcsprojektekről van tudomásuk? 

– Milyen várható hozadéka lesz a város számára az eseménysorozatnak?  

– Mely intézkedések nélkülözhetetlenek szerintük az esemény sikeres lebonyolításához? 

– Milyen a programokon történő részvételi hajlandóságuk? 

– Mennyire tartják képesnek a rendező várost arra, hogy sikeresen megvalósítsa a program-

sorozatot? 

Az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg a kérdőívek feldolgozását megelőzően:  

1.) A pécsi és budapesti lakosok jelentős hányada tud a cím odaítéléséről, helyszínéről. A pécsi 

válaszadók esetében valamivel magasabb tájékozottságot feltételeztünk. 2009 -re vonatko-

zóan az informáltság további javulását vártuk. 

2.) A programsorozat várható hozadékaként elsősorban a turizmus fellendülését, az infrastruk-

túra fejlődését, a nemzetközi kapcsolatok bővülését, Pécs hazai és nemzetközi megítélésé-

nek kedvezőbbé válását fogalmazzák meg az érintettek. Prognózisunk szerint többségében 

vannak a pozitív várakozással rendelkezők. 

3.) A nélkülözhetetlen intézkedések között nagyobb arányban szerepel az úthálózat, közlekedés 

fejlesztése, a műemlékek felújításának szükségszerűsége, valamint a szálláskapacitás bőv í-

tése. 

4.) A pécsi lakosok többsége biztosan részt fog venni a majdani programokon, a fővárosi vá-

laszadók esetében valamivel kisebb aktivitásra számítottunk. 
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5.) A korábbi évek meglehetősen ellentmondásos eseményei miatt a többségi vélemény várha-

tóan az lesz, hogy a program megvalósul ugyan, de nem lesz sikertörténet. Az egyértelműen 

optimista illetve pesszimista vélemények kisebbségbe kerülnek. 

6.) 2008-hoz képest általában véve valamelyest javult a program megítélése 2009-ben. 

 

Kutatási eredmények 

1. A tájékozottság mértéke 

A 2008-ban megkérdezettek 94,4 százaléka hallott már arról, hogy Magyarország egyik városa 

nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet és 92,4 százalékuk a rendező várost, Pécset is 

ismerte. Egyáltalán nem meglepő módon a Pécsett élők közül többen (97,8%) tudtak arról, hogy 

lakóhelyük tölti be a címet, míg a fővárosban élők között valamivel kevesebb (85,6%) volt azok 

aránya, akik ismerték a rendező várost. Első hipotézisünk csak részben igazolódott be, mivel az 

egy évvel későbbi, 2009-es lekérdezés a pécsi lakosok körében közel azonos értéket mutatott ki 

a tájékozottság tekintetében, míg a Budapesten élők körében kismértékű visszaesést tapaszta l-

tunk (83,6%). 

A „Határtalan város‖ programban szereplő öt kulcsprojekt közül a legnagyobb ismertségnek 

a Zsolnay Kulturális Negyed örvendett a 2008-as felmérés szerint (lásd 1. ábra). A pécsiek 81,1 

százaléka, míg a budapestiek 51,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már hallott róla. A második 

és harmadik legismertebb projektnek a Zenei és Konferenciaközpont (56,8%-os ismertséggel a 

helybéliek illetve 42,7%-kal a fővárosiak körében), valamint Közterek és parkok újjáélesztése 

(54,5% illetve 43%) számított. A Regionális Könyvtár terveiről ennél jóval kevesebben rende l-

keztek információval (32,5% illetve 18,7%), a legbizonytalanabb sorsú Nagy Kiállítótérről pe-

dig a pécsiek alig negyede (26,6%), a Budapesten élők kevesebb, mint ötöde (19,6%) tudott 

bármit. A beruházások későbbi megvalósulási sorrendjét híven tükrözik a 2009 -es felmérés ada-

tai. Ebben az évben a pécsiek körében a legismertebb projekt már a Közterek és parkok újjáé-

lesztése lett, de 15 százalékponttal nőtt a Regionális Könyvtárt, és szintén több mint 10 száz a-

lékponttal a Zenei és Konferenciaközpontot ismerő helyiek aránya is. A kevésbé látványosan 

fejlődő másik két beruházás ismertsége ellenben valamelyest csökkent. 

 

2. A programok várható hozadéka 

A címmel együtt járó, várható hatások közül messze a legtöbben említették, hogy „sok turista 

érkezik látogatóba‖. A válaszadók 74,9%-a számított erre (lásd 2. ábra). Hipotézisünk annyiban 

beigazolódott, hogy a második leggyakrabban említett hozadék a „fejlődik az infrastruktúra‖ 

válasz lett, amit minden második megkérdezett jelölt meg (49,6%), a harmadik leggyakoribb 

válaszként pedig a „javul a város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa‖ szerepelt, 49,2 száz a-

lékos értékkel. A pozitívabb külső megítélés magas értékét még értékesebbé teszi az, hogy a 

budapestiek esetében ez a válasz még gyakrabban fordult elő. Szintén magasabb arányban vá-

lasztották a fővárosi válaszadók a „nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá 

válik a város‖, valamint a „nemzetközi együttműködések, kapcsolatok születnek‖ válaszlehető-

ségeket. Azt sem szabad azonban megkerülnünk, hogy pontosan ezek, a nemzetközi megítélés-

hez kapcsolódó, kedvező válaszok csökkentek jelentősebb (3-8 százalékpontos) értékkel 2009-

re. Hipotézisünknek megfelelően, a semmilyen pozitív hatást sem várók aránya relatíve ala-

csony értéket kapott (6,9%), de a pécsiek körében előforduló 10,5% azért elgondolkodtató. Fő-

leg annak tükrében, hogy a kimondottan pesszimista válaszadók aránya kismértékben még nőtt 
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is 2009-re (11,7%). Az egyéb válaszlehetőségek között negatív és pozitív várakozások egyaránt 

megtalálhatók, így a város növekvő eladósodása, a korrupció erősödése, a negatív nemzetközi 

hírverés, illetve az autópálya megépülése, valamint az, hogy „a programsorozat által nyitottab-

bá, befogadóbbá válik város, ami hozzásegít a multikulturalizmus elterjedéséhez, a másság e l-

fogadásához.‖ 

 

 

 
1. sz. ábra: A kulcsprojektek ismertségének változása Pécsett, 2008-2009 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

3. A szükséges intézkedések 

Az esemény sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlennek tartott intézkedések sorát nem meg-

lepő módon az „úthálózat, közlekedés fejlesztése‖ vezeti. A válaszadók 82,9%-a gondolta úgy, 

hogy egy eredményes programsorozathoz mindez szorosan hozzátartozik (lásd 3. ábra). A pé-

csiek még ennél is magasabb arányban (87,5%) osztották ezt a véleményt. Szintén sokan gon-

dolták úgy, hogy érdemes lenne felújítani az épületeket (59,8%) és műemlékeket (55,9%), va-

lamint parkosítani a köztereket (52%). Ellenben mind a pécsi, mind a fővárosi válaszadók úgy 

gondolták, hogy étteremmel és kávézóval már most is jól ellátott a város (26,8%). Nem megle-

pő módon, többször mutatkozott lényeges különbség a válaszokban a megkérdezettek lakóhe lye 

alapján. Míg a helyiek „az épületek felújítása‖ és a „parkosítás‖ szükségszerűségét hangsúlyoz-

ták, addig a budapestiek a „szálláskapacitás bővítése‖ választ preferálták valamivel magasabb 

arányban. Az egyéb válaszok között többször fordult elő a parkolóhelyek szükséges bővítése, az 

információáramlás és tájékoztatás hatékonyabbá tétele, a hajléktalan-kérdés megoldása, a közte-

rületek tisztántartása, valamint a közbiztonság javítása. 
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2. sz. ábra: Az eseménysorozattal kapcsolatos várakozások 2008-ban 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

Magyarázat: 1 = sok turista érkezik látogatóba, 2 = fejlődik az infrastruktúra, 3 = javul a vá-

ros hazai és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = nemzetközi együttműködések, kapcsolatok szü-

letnek, 5 = nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá válik a város, 6 = fellendül 

a gazdasági élet, új munkahelyek jönnek létre, 7 = élhetőbbé válik a város, 8 = nő a város gaz-

dasági potenciálja, multinacionális vállalkozás telepedik le, 9 = semmilyen pozitív hatást sem 

várok, 10 = egyéb 

 

 

 
3. sz. ábra: Szükséges intézkedések az esemény sikeres lebonyolítása érdekében, 2009  

Forrás: Kérdőíves felmérés 

4. Részvételi hajlandóság 

Természetesen az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat mit sem ér a helyiek, valamint az 

idelátogató hazai és külföldi vendégek érdeklődése, aktív közreműködése nélkül. A kérdőív 

következő részében arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a megkérdezettek részvételi hajlandó-

sága. Egyértelműen kijelenthető, hogy a legnagyobb csoportot a „bizonytalanok‖ tábora jelen-
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tette. Minden második megkérdezett (2008-ban 48,7%, 2009-ben 52,5%) gondolta úgy, hogy 

vagy még nem tudja, vagy csak valószínűsíthetően vesz részt a majdani programok valamelyi-

kén. Sajnálatos tény, hogy az „elutasítók‖ csoportja szintén számottevő. 2009-ben 35% gondol-

kodott úgy, hogy biztosan nem vagy legalábbis nem valószínű, hogy csatlakozik bármelyik ren-

dezvényhez. A részvételüket biztosra ígérőknek nem csak az aránya (2008-ban 16%, 2009-ben 

12,4%), hanem csökkenő tendenciája is elgondolkodtató. Optimizmusra legfeljebb az adhat né-

mi okot, hogy a legnépesebb tábort mindkét évben a valószínűsíthetően résztvevők csoportja 

képezte (lásd 4. ábra). Szemben hipotézisünkkel, a biztos résztvevők a pécsi válaszadók között 

sem kerültek többségbe. Az elutasítók száma csökkent ugyan valamelyest 2009-re, de mindez 

csak a bizonytalanok számát tudta valamelyest megnövelni. 

 

 

 
4. sz. ábra: Részvételi hajlandóság a majdani programokon 2008-ban és 2009-ben 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

5. A sikeres megvalósítás esélye 

A korábbi évek többnyire negatív eseményei okán egyáltalán nem meglepő, hogy az Európa 

Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 cím hallatán a legtöbben a „bizonytalanság‖ kifejezésre asszo-

ciáltak (48,8%), a „siker‖ valamivel kevesebb válaszadónak jutott eszébe (37,1%), míg a „ku-

darc‖ a megkérdezettek 14,1%-nál szerepelt. (lásd 5. ábra). Különösen kritikusak voltak a pécsi 

válaszadók, mivel az ő esetükben alig haladta meg az optimisták tábora a kimondottan negatív 

várakozásokkal rendelkezőket (24,3% illetve 21,3%). Çrdekes, hogy Budapesten mind 2008-

ban, mind 2009-ben a sikert várók voltak többségben, igaz, számarányuk egy év alatt több mint 

10 százalékponttal csökkent (59% illetve 48%). 

Jól alátámasztja a fentebb leírtakat a válaszadók azzal kapcsolatos véleménye, hogy egyálta-

lán képes lesz-e a rendező város a program lebonyolítására. A többségi vélemény az volt, hogy 

„a program megvalósul ugyan, de nem lesz sikertörténet‖, amit a megkérdezettek több mint fele 
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gondolt így 2009-ben (51,7%). A sikeres megvalósítást egyre kevesebben feltételezték (36,6%), 

míg a program elmaradását mind többen vélték reális veszélynek (11,7%). (lásd 6. ábra). Fi-

gyelmeztető adat, hogy a program elmaradását feltételező helyiek száma majdnem megkétsze-

reződött egy év alatt. 

A válaszadók neme, iskolai végzettsége és az EKF program megítélése közötti kapcsolat 

meghatározásához egy optimizmus indexet készítettünk. Az index értékében 1-3 pont között 

vettük figyelembe a részvételi hajlandóságot (az elutasítók 1 pontot, a valószínű résztvevők 2 

pontot, míg a biztos részvételről nyilatkozók 3 pontot kaptak), a programmal kapcsolatos asszo-

ciációkat (kudarc: 1 pont, bizonytalanság: 2 pont, siker: 3 pont) és a megrendezéssel kapcsola-

tos véleményeket (a program nem valósul meg: 1 pont, megvalósul, de nem lesz sikertörténet: 2 

pont, sikeres megrendezés: 3 pont). Ezek alapján a lehetséges értékek 3 és 9 pont között fordu l-

tak elő. Az index alapján kijelenthető, hogy nincs korreláció az optimizmus értéke és az iskolai 

végzettség között. Mindössze érdekességként jegyzem meg, hogy a 2008. évi átlagos érték 

(6,52) 2009. évre valamelyest csökkent (6,25), a legkevésbé a pécsi férfiak (6,26), míg a legin-

kább a budapesti nők mondhatók a programot illetően optimistának (6,83).  

 

 

 
 

5. sz. ábra: "Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010" kifejezéshez kapcsolódó 

asszociációk Pécsett, Budapesten és együttesen, 2009  

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 

6. Típusképzési törekvések 

A kérdőívekre adott válaszok alapján arra is kísérletet tettünk, hogy homogén csoportokba so-

roljuk a megkérdezetteket. A típusképzéssel szerettük volna megismerni a válaszadók százalé-

kos megoszlását és létszámváltozását a vizsgált két év viszonylatában, tudva azt, hogy az egyes 

csoportok megszólítása csak nagyon eltérő módon lehetséges. 

1. Elkötelezett optimisták 

Ebbe a típusba azokat a válaszadókat soroltuk, akik biztosan részt fognak venni a programo-

kon és az elnyert cím hallatán a sikerre asszociálnak, valamint akik abban is biztosak voltak, 

hogy Pécs sikeresen fogja lebonyolítani az eseménysorozatot. Optimizmus  index értéke: 9. 
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2. Passzív támogatók (otthonról szurkolók) 

Ők azok, akik annak ellenére sem valószínű, hogy részt vesznek a programok bármelyikén, 

hogy hisznek a programsorozat sikeres megrendezésében. Optimizmus index értéke: 7.  
 

3. Bizonytalanok 

Valószínűleg részt fognak venni az EKF rendezvényein, viszont inkább a „bizonytalanság‖ 

kifejezés jut eszükbe, ha az elnyert címre gondolnak. Szerintük a program megvalósul ugyan, 

de nem lesz sikertörténet. Optimizmus index értéke: 6. 
 

4. Lemondóak 

A pesszimisták táborában azokat találjuk, akik nem fognak bekapcsolódni az EKF rendezvé-

nyeibe, az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 kifejezés hallatán a „bizonytalanság‖ vagy 

„kudarc‖ kifejezés jut eszükbe, és úgy gondolják, ha egyáltalán megvalósul a program, akkor 

sem lesz sikertörténet. Optimizmus index értéke: 3-5. 

 
 

6. sz. ábra: Pécs képessége a programsorozat megrendezésére, 2008-ban és 2009-ben 

Forrás: Kérdőíves felmérés 

 
 

Ahogy a 7. ábra mutatja, a pozitív beállítottságú első két csoport részaránya a legkisebb, rá-

adásul részesedésük csökkenő 2009-re vonatkozóan. A problémát az is növeli, hogy míg a bi-

zonytalanok tábora stagnál a két év viszonylatában, addig a lemondóak egyre nagyobb arányban 

jelentek meg a válaszadók között (54% illetve 60,4%). Budapesten hasonló tendenciákat tapasz-

talunk, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a „passzív támogatók‖ nagy számának 

köszönhetően még 2009-ben is a megkérdezettek több mint negyedrésze a két optimistának 

mondott típusból került ki (lásd 8. ábra). 

 

Alapvető fontosságú lenne, hogy a nagyszámú bizonytalan jelentősebb részben átkerüljön az 

elkötelezettek csoportjába, ahogy az egyelőre még passzív támogatók köréből is mind többen 

döntsenek úgy, hogy mégiscsak bekapcsolódnak a rendezvénysorozatba. Utolsó hipotézisünk 

nem teljesült, a program megítélése nem lett kedvezőbb 2009-re. 
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7. sz. ábra: Válaszadói típusok Pécsett, 2008                8. sz. ábra: Válaszadói típusok Budapesten, 2009 

 

Összegzés 

Talán nem túlzás, ha az elmúlt éveket a várakozás és elbizonytalanodás időszakaként definiál-

juk. A kérdőíves felmérés egyértelműen alátámasztotta azt a feltevésünket, hogy a programso-

rozat és annak helyszíne ismert volt Pécsett és Budapesten. A programmal kapcsolatban komoly 

várakozásokat fogalmaztak meg az érintettek, nélkülözhetetlennek tartottak bizonyos, azóta 

részben megvalósult intézkedéseket. Az általunk vizsgált időszakban még várattak magukra a 

valóban látványos, pozitív eredmények, ennek tudható be, hogy növekedett a bizonytalanok és 

pesszimisták tábora, egyre több kritikus vélemény fogalmazódott meg az esemény megvalósí t-

hatóságát illetően. A kulcsprojektek közül van, ami azóta befejeződött, másokat a közeljövőben 

terveznek átadni, de lesznek olyanok, melyek csak a következő években nyerik el végleges fo r-

májukat. Az eseménysorozat már biztosan megvalósul, a folyamatos programkínálatnak kö-

szönhetően a résztvevők száma napról napra növekszik. Hogy végül sikerként, vagy inkább 

csak egy nem kellően kihasznált, elszalasztott lehetőségként élik meg az emberek ezt a c ímet, 

arra a jelenleg is folyamatban lévő kutatásaink adhatnak adekvát válaszokat.  

 

Irodalom: 
CSEKŐ Szilvia- MESTERHÁZY Balázs- ZONGOR Attila (2004): Európa Kulturális Fővárosa. Kultúrpont Iroda, Buda-

pest. 

RÁTZ Tamara (2007): A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben. Kultúrpont Iroda, Budapest. 

TAKÁTS József (2010): A határtalan város. Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010. Európa Centrum Kht., Pécs. 

www.pecs2010.hu (2010.07.05) 

www.index.hu (2010.07.05) 
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BOZSÓ RENÁTA :  Kultúra -  képzés -  közösség.  Teleházak és  

szerepvállalásuk a Dél -Alföldön  

Az emberi kultúra, az önmegvalósítás egyik záloga a folyamatos megújulás képessége, mely 

merít a hagyományokból, de nyitott az újdonságokra. A kettőség azonban nem csak a múltbeli 

tradíciók és a jövőbeli kihívások adta kötöttségekben és lehetőségekben mutatkozik meg, hanem 

a lokalitás és a globalitás támasztotta követelményekben is. Minden körülmények között tekin-

tettel kell lenni a helyi sajátosságokra, igényekre és lehetőségekre, miközben létszükséglet a 

globális trendek követése. Ezen igényeknek nem könnyű intézményi szinten megfelelni, de 

meglátásunk szerint létezik olyan, mely képes erre. Ilyenek lehetnek például a kis településeken 

működő teleházak. 

A teleházak Magyarországon 16 éve vannak jelen, s bár eredeti funkcióikat – úgy, mint 

nyilvános internethasználat, irodatechnikai szolgáltatások – mind a mai napig őrzik, azok az 

évek során háttérbe szorultak és helyüket a kor, a közösség és a túlélési ösztön generálta szo l-

gáltatások vették át. Ezen intézmények hétköznapi munkájuk során folyamatos kapcsolatot ta r-

tanak a helyi lakossággal, civil szférával, vállalkozókkal és önkormányzati intézményekkel, de 

hálózatiságuk révén egymás felé, az internet és más telepített, felvállalt szolgáltatások, szakmai 

konferenciák révén pedig felfelé ill. kifelé is nyitottak. 

A teleházak előnyeit és lehetőségeit Bourdieu tőke-elméletének ide vonatkozó alkalmazásá-

val is igyekszem megvilágítani: a közösségi szolgáltatásokra szerveződött intézmények ugyanis 

egyszerre rendelkeznek kulturális, gazdasági és kapcsolati tőkével. (BOURDIEU, 2000) Kapcso-

lati tőkéjük a legerősebb, s bár ezt egy SWOT-analízisben még inkább csak a lehetőségek, és 

kevésbé az erősségek között lehet említeni. A kapcsolati tőke intenzitása egyrészt a 

hálózatiságból adódik (több mint 350 végpont az országban), másrészt a településen, kistérsé-

gen belüli egyéb intézményekkel fenntartott kapcsolatokból.  Kulturális tőkére én a kompetenci-

áikat hoznám példaként egyrészt intézményi szolgáltatások, másrészt humánerőforrás tekintet é-

ben. A már felhalmozott tapasztalatok, az eddig integrált szolgáltatások és a hozzájuk kapcsoló-

dó ismeretek, készségek jó alapot nyújtanak, melyet további képzések, fejlesztések révén még 

erősebben tudnának saját vagy a térség gazdasági tőketermelésének szolgálatába állítani.  Gaz-

dasági tőke tekintetében kettősség jellemzik őket. Miközben önmaguk kétségtelenül kihívások-

kal küzdenek, a már több mint egy évtized tanúsága szerint pályázati és támogatási programok-

nak köszönhetően fenntarthatóak és fejleszthetőek. Közben pedig szolgáltatásaik révén közve t-

lenül is hozzájárulnak a közösség, illetve a közösség tagjainak termelőképességéhez (elég, ha 

csak a pályázatíró- szolgáltatásaikat vagy a foglalkoztatási információs szolgáltatásokat hozzuk 

példaként). 

Az eddig vázoltakhoz szorosan kapcsolódik kutatásunk, melynek célját az alábbiakban ösz-

szegezhetném: megvizsgálni, hogy kapcsolati, kulturális tőkéjük révén hogyan tudnak hozzájá-

rulni a nekik otthont adó közösségek működéséhez, problémáik megoldásához, akár gazdasági 

prosperitásához. Ténylegesen a közösség életében játszott szerepüket vizsgáljuk, azon belül is 

leginkább a foglalkoztatási információs és képzési szerepvállalásukat, ezzel kapcsolatos véle-

ményüket. Alaphipotézisként ezzel összefüggésben a következőt fogalmaztuk meg: a teleházak 

foglalkoznak – bár még zömmel csak informatikai téren – felnőttképzési feladatok ellátásával, 
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de eszközeik és motivációjuk is van a fejlődésre e téren. Gáspár Mátyás a MTSZ
1
 egykori elnö-

ke pár évvel ezelőtt a teleházak lehetséges jövőjét latolgatva szintén megfogalmazta már, hogy 

képesek lehetnek az élethosszig tartó tanulás intézményes kiszolgálóhelyévé válni. (GÁSPÁR, 

2004:33) 

2010 őszén a dél-alföldi teleházak körében indítottunk felmérést több célkitűzéssel. Ezek 

közül az egyik, hogy egy négy évvel korábbi, körükben végzett kutatás óta eltelt változásokat 

rögzítsük, másrészt, hogy az intézmények képzésre (főként felnőttképzésre) vonatkozó kompe-

tenciáit, hajlandóságát vizsgáljuk, s végül, de nem utolsó sorban azért, hogy hallgatóink
2
 

kutatásmódszertani gyakorlatot és kistelepülésekre vonatkozó ismereteket szerezve gazdagodja-

nak.  

Lássuk most ezen célkitűzések megvalósítását és azok hátterét. 

 

I. Teleházas kutatás – 2006, és az azóta bekövetkezett változások 

Négy évvel ezelőtt az akkor még Közművelődési Tanszék munkatársaként egykori hallgatónk-

kal, Tánczos Zsuzsannával a dél-alföldi régió teleházait vizsgáltuk elsősorban közművelődési 

szerepvállalásuk feltérképezése céljából. Már akkor terveztem, hogy visszatérek ehhez az in-

tézménytípushoz, mert érdekelt a jövőbeni sorsa. Látszott ugyanis, hogy az otthoni 

internethozzáférés növekedésével lépéskényszerbe kerültek, s már annak idején is igyekeztek 

megtalálni azokat a szolgáltatásokat, melyekkel hosszú távon is a közösség hasznára lehetnek.  

Közben a közművelődési szakemberképzés is átalakult, s jelenleg már a Felnőttképzési Inté-

zet munkatársaként tértem vissza a régió kistelepüléseihez és a teleházakhoz. Ennek jegyében 

jelen felmérésünket már nem csak közművelődési, hanem felnőttképzési vonatkozású területre, 

szolgáltatásokra is kiterjesztettük. Mindkét megkeresés kérdőíves technikán alapult, célunk pe-

dig a régióban nyilvántartott 64 teleház legalább harmadának felkeresése volt (mindkét alka-

lommal 20 felett volt a minta elemszáma)
3
. A kérdések nagy része azonos volt a két felmérés 

alkalmával, s hogy a változásokra vonatkozólag is tehessünk megállapításokat, 12 olyan intéz-

ményt is felkerestünk, melyről négy évvel korábbi adatokkal is rendelkezünk. 

A teleházak kapcsán fontos ismérv, hogy indulásukkor sok helyen kézenfekvő megoldásnak 

tűnt már működő intézményekre telepíteni e szolgáltatásokat, így több mint felük helyi művelő-

dési házban és/vagy könyvtárban kezdte meg működését. Négy éve azt vizsgáltuk, hogy ezek, 

illetve a többi ház milyen mértékű szerepet vállal a helyi kulturális életben. Idei  megkérdezé-

sünk alkalmával az derült ki, hogy van település, ahol az egyetlen közösségi színtér a teleház 

maradt, s ez végez minden kultúraközvetítő feladatot is, máshol a korábbihoz képest aktívabb 

szerepet játszik a helyi közművelődésben, rendezvényszervezésben, vagy éppen kivonult abból. 

A többség esetében azonban a viszonyok és a feladatkörök nem változtak jelentősen.  

A változások nem csak a szolgáltatásokat, de az intézményi állományt is érintik. Az utóbbi 

négy évben házak szűntek meg és újak is létesültek (az előbbiek vannak többségben). Ennek 

oka egyértelműen financiális és nem függetleníthető a gazdaságot sú jtó válságtól sem. 

                                                 
1
 Magyar Teleház Szövetség 

2
 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának andragógia szakos másodéves hallgatói. 

3
 Az intézmények kiválasztásakor nem valószínűségi mintaválasztást alkalmaztunk, de arra törekedtünk, 

hogy fenntartó tekintetében tükrözze mintánk az alapsokaságot (így több mint a fele részben vagy egészben 

önkormányzati, egy vállalkozásként működő és a többi civil fenntartású). A 2006-‘07-es tanév során 22, 

2010 őszén 25 teleházat kerestünk fel. 
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Megfigyeléseink a jelenleg működő házakra – összehasonlítva a korábbi eredményekkel – az 

alábbiakban összegezhetőek. 

– A teleházak többsége nem lát veszélyt saját működésére nézve a lakossági internet-

hozzáférések növekedésében. Ennek magyarázata, hogy szolgáltatásaik sokszínűsége révén 

létjogosultságot biztosítanak maguk számára a településen. 

– Félni azok a teleházak félnek, melyek nem gazdagodtak újabb funkciókkal az idők során, 

illetve az, melyet vállalkozási formában működtetnek. 

– Legtöbbször – főként a jól működő házakban – erősödő kapcsolatról számolnak be a civil 

szférával, de a lakossági aktivitást is növekvőnek ítélik. Ennek érdekében egyre élénkeb-

ben kommunikálnak a településen élők felé, és néhányan felvállalták a helyi fiatalok „te-

relgetését‖ is. Ez utóbbi keretében információs pontot alakítottak ki vagy tanácsadói szo l-

gálatot szerveztek számukra, esetleg egyszerűen csak közösségi színteret biztosítanak a 

szabadidő eltöltésére. 

– Egyre többen bővítik kínálatukat munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, képzésekkel.  

 

II. A teleházak jelenlegi helyzete, jellemzőik és a települések problémái 

A képzési terület alapját véleményem szerint az információk birtoklása és az azokhoz való hoz-

záférés biztosítása jelenti. Ezen elgondolás nyomán került látókörömbe egy országos kutatás, 

melyet egy évvel ezelőtt végzett a Magyar Teleház Szövetség és a HAYICO
4
 közösségi infor-

máció-szolgáltatással foglalkozó szervezetek körében, s mely az Infokoalíció projektcímet vi-

selte, viseli. Az on-line kérdőívet kitöltő több száz válaszadó szervezet
5
 között épp úgy voltak 

teleházak, mint e-magyarországpontok, EURODESK partnerek és KIHOP-ok (Közösségi In-

formációs Hozzáférési Pontok). Çn – saját idei kutatásunkat megalapozandó – e kutatás adatbá-

zisán végeztem adatelemzést kiválasztva a mintából a magukat teleház-szolgáltatóként definiá-

lókat, a változók közül pedig a témánkhoz kapcsolódókat.
6
 

A vizsgált intézménytípus aktuális helyzetének bemutatására e kutatás vonatkozó eredmé-

nyeinek összefoglalását alkalmasnak ítélem. A teleházak országosan és a régiónkban is zömmel 

5000 fő alatt kistelepüléseken működnek, általában önkormányzati (kb. 60%) vagy civil (35 -

40%) fenntartásban és kevéssé jellemzően gazdasági társaságként. Elsődleges célcsoportjukat a 

helyi lakosság alkotja, melyet legfeljebb kistérségi szintű hatókör egészít ki egyes szolgáltat á-

sok esetében. Megfelelnek az alapvető elvárásként megfogalmazható alacsonyküszöbűség krité-

riumának, hiszen szolgáltatásaik többségét térítésmentesen lehet igénybe venni, ami biztosítja 

elérhetőségüket minden társadalmi csoport számára. A hétköznapi munkájuk során közvetlen 

közelről érzékelik a helyiek problémáit, szükségleteit, igényeit és ezeket bizonyos rendszeres-

séggel közvetítik a helyi szintű döntéshozók felé is. Ezt a fajta közvetítő szerepet erősíti a kis 

települések esetében oly gyakori pozícióhalmozás jelensége is, hiszen a teleházak vezetői, mun-

katársai több esetben egyben helyi közalkalmazottak (művelődésszervezők, könyvtárosok), ön-

kormányzati képviselők vagy akár polgármesterek. 

Az országos megkérdezésre válaszoló teleházak 40%-a úgy nyilatkozott, hogy nincsen ki-

emelt célcsoportja, de azok közül, ahol van, többen említették a fiatalokon kívül a munkanélkü-

                                                 
4
 HAYICO néven működött a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége.  

5
 1051 megkezdett és 360 teljesen befejezett kérdőív 

6
 Ez úton is köszönetet mondok Fabulya Editnek (a MTSZ társelnökének) és Beke Mártonnak az adatbázis-

hoz való hozzáférés lehetőségéért. 
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lieket és a szegény sorban élőket is. Ezzel összefüggésben kiemelt szakmai tématerületekre is 

rákérdeztek, melyről a válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy esetükben nem lehet ilyenről be-

szélni. A kiemelten kezelt területről számot adók ötöde nyilatkozott úgy, hogy munkavállalási, 

foglalkoztatási vagy éppen konkrétan képzéssel kapcsolatos feladatokat lát el elsősorban.  

Ezekben a szolgáltató központokban dolgozók a megkérdezés során úgy nyilatkoztak, hogy 

a helyi szinten legsúlyosabbnak ítélt problémákat – úgy, mint: digitális írástudatlanság, munka-

nélküliség, életpálya-tervek hiánya, információ-áramlási nehézségek, képzések és igények ösz-

szehangolatlansága – maguk is képesek csökkenteni információik, szolgáltatásaik révén, de ha  

ehhez további segítséget, külső szakmai támogatást kapnának, még eredményesebbek tudnának 

lenni. 

Ezen eredmények birtokában nem véletlenül fogalmazta meg az infokoalíciós kutatási jelen-

tés azt az álláspontot, mely szerint: az állást keresők informálása érdekében további kompeten-

cia-fejlesztések szükségesek, s ehhez – csak úgy, mint a többi szolgáltatáshoz – kidolgozott 

szakmai-módszertani minimumokra és koordináló szervezetekre lenne szükség. (BEKE ÇS 

MTSAI, 2010:20-21) Számunkra pedig kézenfekvő volt a feladat: megvizsgálni, a teleházak lát-

ják- e szükségét annak, hogy maguk is szerepet vállaljanak a felnőttek képzésében, milyen ha j-

landóságot mutatnak erre, és ennek kapcsán szükségét érzik-e ilyen irányú kompetenciák meg-

létének, fejlesztésének. 

 

III. Képzések, erre irányuló igények és lehetőségek a teleházakban - 2010 

A dél-alföldön jelenleg nyilvántartott 64 teleház közül kb. 60 működik ténylegesen. Ezek közül 

25 intézményt kerestünk /kerestek fel hallgatók kérdőívünkkel, melynek felvételét a helyszínen 

tett megfigyeléseikkel egészítették ki. A megkérdezett teleházak harmada saját bevallása szerint 

kiemelten foglalkozik munkaerőpiaci információk szolgáltatásával, de a többiek is úgy nyila t-

koztak, hogy lehetőség van keresni az interneten és kérésre szívesen segítenek bárkinek, sőt 

alkalmi jelleggel tanácsadást is tartanak. A házak felében található szolgáltatás a Foglalkoztat á-

si Információs Pont (FIP), ami azonban régiónkban nem működik kellő hatékonysággal, nem is 

nagyon tudnak róla a lakosok, nem véletlen, hogy csak elvétve érdeklődnek iránta. Képzési fel-

adatok ellátása szintén a teleházak harmada esetében jellemző kifejezetten, de kb. a felük leg-

alább alkalmi jelleggel indít tanfolyamokat. Ahogyan arra már utaltam, az információszolgálta-

tás intézménye (a teleház) gyakran lett művelődési házra, könyvtárra ültetve, s a mai napig is 

szimbiózisban működnek a befogadó intézménnyel. Így érthető, hogy vannak házak, melyek 

gyakoribb és sokszínűbb képzési tevékenységről adnak számot, hiszen a helyi ÁMK vagy mű-

velődési ház infrastruktúráját és humán erőforrását is felhasználhatják e célra.  

Kérdést fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, szükségesnek látják-e, hogy a teleház közmű-

velődésben illetve felnőttképzésben is szerepet vállaljon helyi szinten. A válaszadók 80% -a 

igennel válaszolt e kérdésekre. Később rákérdeztünk, hogy a településen milyen jellegű képzé-

sek folynak 18 év felettiek számára, milyeneket gondoz a teleház, valamint arra is, hogy tudo-

másuk szerint, mire lenne még igény helyben. A válaszok a várakozásainknak megfelelően ala-

kultak. 

A mintába került 5-7 ezer lakosú településeken a helyi iskolákban szakmaszerzésre és éret t-

ségire készítésre is lehetőség van, míg a kisebb lélekszámúak esetében inkább csak autóvezeté-

si, nyelvi, informatikai, illetve egyéb általános (hobbihoz, életmódhoz kapcsolódó) képzések 

érhetőek el helyben. Az informatikai és sok esetben a nyelvi képzések azok, melyek általában a 



90 

helyi teleház szervezésében indulnak. A házak kétharmada indít (többségében informatikai) 

jellegű tanfolyamokat, melyek közül néhányan akkreditálva is vannak. Mindössze egy teleházas 

munkatárs nyilatkozott úgy, hogy tudomása szerint nincs igény további képzésekre helyben (i l-

letve egy településen most van előkészítés alatt ennek felmérése). A többiek kifejezett, de leg-

alábbis alkalmanként megfogalmazott szükségletekről adtak számot. Ezek között legtöbbször 

további nyelvi és számítástechnikai képzések, mezőgazdasági- és egyéb szakmaszerzésre irá-

nyuló tanfolyamok igénye fogalmazódott meg. 

Mindezekből kiindulva kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen képzéssel kapcsolatos felada-

tok ellátására tartják magukat alkalmasnak a házak, segítene-e nekik a mindennapi munkában, 

ha rendelkeznének felnőttképzési ismeretekkel. S végül, tervezik-e a felnőttképzési irányban 

bővíteni a szolgáltatásaikat. A megkérdezett szolgáltató egységek kivétel nélkül alkalmasnak 

tartják magukat a felnőtteknek szervezett képzések iránti igények felmérésére és egy kivétellel 

úgy gondolják, annak tervezésére és szervezésére szintén alkalmasak. Még a lebonyol ítás tekin-

tetében is többségében pozitívan nyilatkoztak, akik erre alkalmatlannak ítélték magukat, azok 

pedig pusztán a megfelelő hely és – egy esetben – humánerőforrás hiányával indokolták azt. 

Mindezek fényében nem meglepő, – amit mi is feltételeztünk – hogy hétköznapi munkájukban 

az esetek több mint kétharmadában segítségnek tartanák, ha rendelkeznének felnőttképzési i s-

meretekkel. Ez még akkor is bíztató arány, ha esetleg nem mindenki van tisztában a felnőttkép-

zési ismeretek mibenlétével. A megkérdezettek kb. kétharmada végez – több kevesebb gyakori-

sággal – felnőttképzési tevékenységet. Ezek fele tervezi szolgáltatásainak ilyen irányú további 

bővítését, míg a másik fele a jelenlegit működtetné tovább. Hét teleházból kaptuk azt a választ, 

hogy nem érzik szükségét annak, hogy szerepet vállaljanak a felnőttképzésben (ennek általában 

az az oka, hogy megvannak helyben az erre hivatott intézmények, vagy a közelben van olyan 

település, amelyre átjárnak ilyen célból az emberek). 

Felmérésünk célja 2010 őszén az volt, hogy a helyi önkormányzati választások, illetve az In-

tegrált Közösségi Szolgáltató Terek beindulása előtti helyzetet rögzítsük. Ismerünk ugyanis 

olyan településeket, ahol a helyi teleház vezetője indult polgármester-jelöltként és más vonatko-

zásban is hozhat változásokat az év utolsó harmada. Itt vannak mindjárt példának okáért az 

IKSZT-k, mellyel kapcsolatban az általunk felkeresett települések harmada is címbirtokos, és 

páran már a beruházások küszöbén állnak. 

 

IV. Andragógusok (lehetséges) szerepvállalása 

Tekintve, hogy a felkeresett teleházak többsége szükségesnek tartja a felnőttképzési kompeten-

ciák fejlesztését, többen tervezik a szolgáltatások ilyen irányú bővítését és ismerve hallgatóink 

intézetünkben folyó felkészítését (gondolva itt a specializáció formájában megvalósuló rendez-

vényszervezésre, illetve a jövő évtől mesterképzésként induló kulturális mediációra) lehetséges 

gyakorlati helyként, illetve potenciális munkahelyként tekinthetünk a vizsgált intézménytípusra. 

A feltételezésünket több oldalról is igazolni látszik a kutatás. Részben megfigyelhető, hogy míg 

korábban – a pozícióhalmozásnak köszönhetően – sok munkatárs rendelkezett kultúraközvetítői 

végzettséggel, már kimutatható azok aránya, akik felnőttképzési szakembernek tanulnak, vagy 

végeztek (általában Pécsett vagy Szegeden). Megerősítik feltevéseinket a megkérdezést végző 

hallgatók benyomásai és az, hogy páran már ajánlatot is kaptak szakmai gyakorlat letöltésére az 

általuk felkeresett intézménytől. 
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A kérdezőbiztosi feladatok ellátásán túl műhelymunka keretében kerülnek feldolgozásra a 

kérdőívek, mely munka során a hallgatók tapasztalatot cserélhetnek, megfogalmazhatják saját 

megállapításaikat a vizsgált terület kapcsán. 

 

Összegzés 

Visszatérve Bourdieu tőke-elméletére, elmondható, hogy gazdasági, kulturális és kapcsolati 

tőke tekintetében is vannak még kiaknázatlan lehetőségek a teleházak intézményrendszerében, 

melyek akár olyan irányba is lendíthetik e szolgáltatókat, hogy azok – Gáspár Mátyás szavaival 

élve – az élethosszig tartó tanulás intézményes kiszolgálóhelyévé válhassanak. Ehhez kétségte-

lenül szükséges lehet egy összehangolt szakmai tevékenység, mely kiaknázza a hálózatban rejlő 

lehetőségeket. A megkérdezettjeink ugyanis szinte kivétel nélkül érzik előnyét annak, hogy egy 

ilyen sok végpontból álló hálózat részeiként működnek, de ugyanilyen nagy az összhang abban 

a kérdésben, hogy a hálózaton belüli kapcsolatok további erősítésére lenne szükség (többek kö-

zött sikeres projektek megismerése, közös képzésekben való részvétel, nemzetközi tapasztalat-

csere céljából). 

Alaphipotézisünk a kérdőívek feldolgozásának jelen fázisában igazolódni látszik: a körü l-

mények és a felszereltség általában adott, a munkatársak pedig – sokszor sajnálatos módon bi-

zonytalan státuszuk megőrzése céljából is – nyitottak újabb kompetenciák megszerzésére, me-

lyek között szerepelnek felnőttképzési jellegűek is. 

 

Irodalom: 
BEKE Márton – PETŐNÇ VIZI Valéria – FABULYA Edit (2010): Az infokoalíció projekt keretében, a közösségi infor-

máció szolgáltatással foglalkozó szervezetek körében készített cél- és érdekeltségtérkép kutatás eredményeiről. 

BOURDIEU, Pierre (2000): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: FELKAI Gábor - NÇMEDI Dénes – 

SOMLAI Péter (szerk.): Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Szociológiai irányzatok a XX. században. Új 

Mandátum, Budapest. 431-445. 

GÁSPÁR Mátyás (2004): Teleházország. Gondolat Kiadó, Budapest. 

http://www.telehaz.hu/images/dokumentumok/tamop/infokoalicio_cel_es_erdekeltsegterkep_kutatasi_jelentes_20....

pdf (2010. 09. 25) 

http://www.telehaz.hu/images/dokumentumok/tamop/infokoalicio_cel_es_erdekeltsegterkep_kutatasi_jelentes_20....pdf%202010-09-25
http://www.telehaz.hu/images/dokumentumok/tamop/infokoalicio_cel_es_erdekeltsegterkep_kutatasi_jelentes_20....pdf%202010-09-25
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MAZZAG ÇVA :  Befogadás vagy kirekesztés? Az előítéletesség mértéke  

a befogadó szemléletű PTE FEEK hallgatói  körében  

Hazánkban az esélyegyenlőség megvalósulása, de legalábbis az esélyegyenlőtlenségek csökken-

tése aktuális és igen égető probléma. Magyarországon a számos jogszabály és előírás ellenére 

emberek tömegei, igen jelentős társadalmi csoportok  egyenlőtlenebbek másoknál. Az egyes 

társadalmi csoportok közötti távolság a számos törekvés és a legjobb szándék ellenére is egyre 

nagyobb. Ez a növekvő távolság feszültségeket generál mind a lemaradókban, mind pedig 

azokban, akiktől lemaradnak. Utóbbiak esetében a lemaradás potenciális lehetősége teremthet 

bizonytalanságot a jelenre és a jövőre nézve. 

A feszültség és a kirekesztés (vagy annak veszélye) az élet minden területén érzékelhető. 

Fontos és érdekes kérdéseket vet fel, hogy vajon az értelmiségi életre készülő, az emberekkel 

foglalkozó szakmát művelni kívánó fiatalok szemlélete, attitűdjei milyen képet mutatnak: befo-

gadó vagy kirekesztő jövőbeni társadalom építői, tagjai lesznek-e? A kérdés költői, megválaszo-

lása talán nem is lehetséges, ám az alábbiakban ismertetett vizsgálat kísérletet tesz arra, hogy 

legalább részben megismerhessük azokat a főbb jelenségeket, amelyek az egyetemi hallgatók-

nak a mai magyar társadalom valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek mondott csopor t-

jaival szemben tanúsított szemléletét jellemzi. A vizsgálat sajátossága, hogy egy olyan közeg-

ben tanuló, élő, kapcsolatokat építő, célokat kitűző és elérő hallgatói csoportot vizsgáltunk meg, 

mely közeget a befogadó szemlélet jellemez. Ez a közeg a Pécsi Tudományegyetem Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. A kar a közeli és már a távolabbi múltban is megjele-

nítette képzéseiben azt az igen fontos célkitűzést és elhatározást, hogy a hallgatói, a leendő hu-

mán szakemberek tudásába, képzettségébe és lehetőleg attitűdjei  körébe is beépüljön az elfoga-

dó, befogadó, segítő szemlélet; munkájuk és életük során is érvényesítsék az egyenlő bánásmód 

elvét. 

A kar nemcsak szakmai tartalomban, hanem a fizikai környezet kialakításával is igyekszik 

eleget tenni az esélyegyenlőség megvalósításának: az épület akadálymentes. A hallgatók köré-

ben a határon túli magyarok, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, és fogyatékossággal élők 

is képviseltetik magukat – a társadalmi létszámukhoz képest egyelőre alacsonyabb arányban. 

Vizsgálatunk, mely arra kereste a választ, hogy a szakmai tartalom, a fizikai környezet és a 

kar befogadó szemlélete milyen hatással van a hallgatókra, kérdőíves módszerrel zajlott. A 23 

kérdésből álló kérdőívvel a PTE FEEK hallgatóit kérdeztük meg. A kérdésekkel a PTE FEEK 

esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos képzési tapasztalataival, a kar esély-

egyenlőségről alkotott általános szemléletének megítélésével kapcsolatban kívántunk informá-

ciókhoz jutni. A kérdőív a kérdések típusát tekintve vegyesnek mondható; azaz a kérdőívben 

zárt kérdések, nyílt kérdések és értékelő skálák is szerepeltek.  

A kérdőívet összesen 40 hallgató töltötte ki. A hallgatók szak szerinti kiválasztása véletlenszerű 

volt – a megkérdezettek között ifjúságsegítő, andragógia (személyügyi szervező, munkavállalási 

tanácsadó, felnőttképzési szervező és művelődésszervező) szakos hallgatók vegyesen szerepeltek. 
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A kérdőívet 2010. április 15-én, a PTE FEEK és az SZMM közös szervezésében zajló, egy a 

helyi esélyegyenlőségi program kötelező elkészítésével kapcsolatos képzést
1
 megelőző szakmai 

konferencián kérdeztük le. 

A kérdőív kérdésblokkjai az alábbi információk megszerzésére irányultak: 

– a hallgatók által hátrányos helyzetűnek gondolt társadalmi csoportok és azok sajátosságai;  

– a PTE FEEK-en folyó képzés(ek) esélyegyenlőségi vetülete; 

– a PTE FEEK elkötelezettsége az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód tekintetében;  

– a szerzett ismeretek, és azok jövőbeni alkalmazhatósága; 

– a megkérdezettek egyes érintett csoportokkal kapcsolatos attitűdjei;  

– személyes adatok (nem, életkor, lakóhely stb.) 

A megkérdezettek 25%-a férfi, 70%-a nő; a fennmaradó 5% nem adott választ. A válaszadók 

nemek szerinti megoszlása nagyjából megfelel a karon tanuló hallgatók nemek szerinti arányá-

nak. A megkérdezettek átlagéletkora 20,9 év – a legfiatalabb válaszadó 19, míg a legidősebb 43 

éves volt. A megkérdezettek 55%-a (22 fő) városban él, 42,5%-a (17 fő) községi lakos, míg egy 

válaszadó (2,5%) az egyéb (pl. külföld) kategóriába tartozik.  

Az első kérdésblokkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók mely 3 társadalmi cso-

portról gondolják úgy, hogy a hátrányos helyzetben a leginkább érintettek. A hallgatóktól rang-

sorolást is kértünk. 

A három helyre megadott társadalmi csoportok említési gyakorisága a következőképpen ala-

kult: 

– romák (68 válasz) 

– fogyatékosok (31 válasz) 

– nők (11 válasz) 

– hajléktalanok (9 válasz) 

– szegények (9 válasz) 

Az említések gyakoriságából látszik, hogy a hallgatók – anélkül, hogy a kérdőív elején bár-

miféle instrukciót, benyomást, előzetes információt kaptak volna – igen reálisan ítélik meg, 

hogy hazánkban melyek a leginkább érintett célcsoportok az esélyegyenlőtlenség szempontjá-

ból. 

A csoportok említését követően arra kértük a válaszadókat, hogy szintén nyílt kérdésben, az 

általuk meghatározott csoportok alapján és a felállított sorrendben állapítsák meg, melyek az 

adott csoportra a legjellemzőbb problémák. A válaszok elemzése az alábbiakat eredményezte: a 

kirekesztés, a munkanélküliség és az előítéletek mindenütt „előkelő‖ helyezést értek el, függe t-

lenül attól, hogy az érintett csoport a megkérdezett véleménye alapján hányadik helyet foglalja 

el az általa felállított rangsorban. Természetesen találunk kifejezetten csoport-specifikus prob-

lémákat is, pl.: akadálymentesítés, melyet kizárólag a fogyatékos embereket érintő fő problé-

maként jelöltek meg. 

                                                 
1
 2010. április 22-23. között zajlott az a képzés, mely az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (6) bekezdésében történt módosításhoz kapcsolódott; a 

bekezdés értelmében az LHH-s besorolású kistérségek településeinek, valamint a 20 000 főnél magasabb lakosú 
önkormányzatoknak az EU-s és hazai pályázati forrásokból csak abban az esetben részesülhetnek, ha rendelkez-

nek ún. helyi esélyegyenlőségi programmal. A képzés a program elkészítéséhez nyújtott segítséget a helyi szerep-

lőknek, helyi érintetteknek (polgármesterek, kistérségi koordinátorok, civil szervezetek vezetői stb.) 
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A következő kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy az általuk megnevezett csoportok-

hoz jelöljenek meg ún. viszonyítási csoportot is, majd a két csoport közötti esélyegyenlőséget 

vagy esélykülönbséget egy 5 fokozatú értékelő skálán hasonlítsák össze. Sajnos a kérdést a 

megkérdezettek nem minden esetben értelmezték a kérdezőtől elvárt módon, ám így is levonha-

tó néhány lényeges következtetés. A válaszadók 20%-a úgy véli, hogy az érintett csoport esély-

telen a viszonyítási csoporthoz képest. 32,5% gondolja úgy, hogy a két csoport közötti érték 2 -

es, tehát gyenge, 12,5% szerint az érintett csoport esélyei közepesek (3) a viszonyítási csoport-

hoz képest, míg 2,5% meglátása szerint ez az érték 4-es (jó). Çrdekes módon a válaszadók 5% a 

szerint a két csoportnak ugyanolyanok az esélyeik, ami azért furcsa, mert a válaszadó az érintett 

csoportot hátrányos helyzetűnek minősíti a viszonyítási csoporthoz képest. Megvizsgálva, hogy 

mely csoportok kapták az 5-ös értéket, azt tapasztalhatjuk, hogy a válaszadók a romák és a nem 

romák esélyeit látják ugyanolyannak. Miközben világosan felismerik, hogy a romák problémái 

halmozottak és óriási lemaradást okoznak a nem romákhoz képest, úgy vélik, ez nem az esélye-

ik különbözőségéből, hanem a romák önhibájából fakad. Mindezt alátámasztja az is, hogy az 

érintett társadalmi csoportokra leginkább jellemző problémák között találkozunk az  „életmód‖ 

és a „bűnözés‖ problémáival is. A válaszadók ezeket a problémákat szintén a roma csoport ese-

tében jelölték meg. 

Az érintett és a viszonyítási csoportok megnevezése, valamint a két csoport esélyegyenlősé-

gének megvalósulása után a válaszadókat arra kértük, írják le, hogy véleményük szerint mely 

területeken kell az érintett csoportok esetében a legsürgősebben változtatni. Függetlenül attól, 

hogy az egyes helyeken milyen csoport szerepel, a válaszadók nagy többsége a foglalkoztatás 

területéről gondolja úgy, hogy sürgős változtatásokra lenne szükség – akár romákról, akár fo-

gyatékos személyekről, akár nőkről legyen szó. Második helyen szerepel a szociális ellátások 

újragondolása, mely vonatkozhat mind a nem roma társadalmat igen csak megosztó segélyezés i 

problémákra, a fogyatékos személyek nyugellátására vagy éppen a családokat, kisgyermekes 

anyákat érintő családtámogatási rendszerre. A rangsorban harmadikként szerepel az akadály-

mentesítés kérdése, mely a fogyatékos személyek esetében szoros összefüggést  mutat az első 

két helyen szereplő probléma-körrel. (Akadálymentesség hiányában a fogyatékos emberek nem 

tudnak otthonról kimozdulni, nem tudnak közlekedni, tájékozódni. Mindezek, továbbá a mun-

kahelyek akadálymentesítésének hiánya és a nem megfelelő munkakörülmények mind-mind a 

fogyatékos népesség foglalkoztatásának alacsony szintjét eredményezi; foglalkoztatás hiányá-

ban pedig jövedelmi helyzetüket kizárólag a rendelkezésre álló – sok esetben igen szűkös – ál-

lami támogatások határozzák meg). 

A következő, szintén nyílt kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezett vélemé-

nye szerint mit tehet majd a jövőben (szakemberként) az esélyegyenlőség előmozdítása érdeké-

ben? 

A válaszok elemzésével az alábbi eredményre jutottunk: 
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  Említés Százalék 

szemléletformálás 8 20 

ifjúság bevonása 5 12,5 

nemformális módszerek alkalmazása 3 7,5 

esélyegyenlőségi politika markánsabb ér-

vényesítése 2 5 

oktatás 1 2,5 

szemléletformálás, nemformális módszerek 1 2,5 

akciónapok 1 2,5 

érdekérvényesítés 1 2,5 

ismeretközvetítés 1 2,5 

nem tudja 4 10 

nem válaszolt 13 32,5 

Összesen 40 100 

1. sz. táblázat: Az esélyegyenlőség előmozdítását eredményező szakmai lehetőségek-

re/módszerekre tett  javaslatok 
Forrás: saját forrás 

 

A megkérdezett hallgatók legtöbbször a szemléletformálást adták meg válaszként mint 

szakmai lehetőséget/módszert az esélyegyenlőség előmozdítására. Második helyen szerepelt az 

ifjúság bevonása. Ez két okból kifolyólag is kaphatott dobogós helyezést: egyrészt a megkérde-

zettek között nagy számban fordult elő ifjúságsegítő szakos hallgató, akik tanulmányaik során 

számos ismeretet szerez(het)tek már az ifjúsági munka módszereiről, a fiatalok mozgósításáról, 

az egyes társadalmi csoportok egymáshoz való közelítéséről. Másrészt a válaszadók nagy több-

sége maga is az ifjúsági korosztályból került ki (ne feledjük, a válaszadók átlagéletkora 20,9 

év), így saját életkorukra, élethelyzetükre vonatkoztatva is gondolhatták úgy, a fiatalság sokat 

tehet az esélyegyenlőtlenség csökkentéséért. A nemformális módszerek alkalmazásának lehető-

sége szintén arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek tanulmányaik során már többször 

szembesülhettek a ténnyel, miszerint a nemformális módszerekkel egy-egy probléma életsze-

rűbbé, „érzékelhetőbbé‖ tehető. Ez különösen igaz az ún. többségi társadalom problémák iránti 

érzékenyítése kapcsán. 

A következő kérdésblokkban a PTE FEEK-en folyó, esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzé-

si, ismeretszerzési tapasztalatokról kérdeztük a válaszadókat. Egy egyszerű igen/nem feleletvá-

lasztós kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy felsőfokú tanulmányai során szereztek-e isme-

reteket az esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal kapcsolatosan? A megkérdezettek 92,5% -a 

(37 fő) válaszolt igennel a kérdésre. 

A következő kérdésben felsoroltunk 15 válaszlehetőséget, melyek közül a válaszadó többet 

is megjelölhetett. A legtöbb megkérdezett önálló és kötelező kurzus keretében találkozott az 

esélyegyenlőség témájával. Második helyen szintén az önálló és kötelező kurzus szerepel, ám 

ezek esetében nem a teljes kurzus (félév) tananyaga szerveződött az esélyegyenlőség témája 

köré, hanem csak egyes elemei (egyes előadások, témakörök). „Fej-fej‖ mellett végzett a konfe-

renciák és a gyakorlati képzés megjelölése. Előbbi azt bizonyítja, hogy a kar nemcsak a képzé-

sek során, hanem egyéb tudományos és szakmai fórumokon is terepet biztosít a témával kapcso-

latos eszmecserére. Örvendetes, hogy ezek a konferenciák helyben vannak és nyitottak a kar 

hallgatói számára, így lehetőség nyílik – mely lehetőséggel a hallgatók láthatóan élnek is – az 
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egyes előadások, újszerű megközelítések, módszerek megismerésére. Figyelemre méltó, hogy a 

hallgatóknak szervezett programok keretében is megjelenik az esélyegyenlőség témája. Mindez 

vélhetően a kötetlenebb, inkább a szórakozást és kikapcsolódást jelentő – többségében a Hallga-

tói Önkormányzat, valamint egyes hallgatói csoportosulások által szervezett – programokon 

„rejtetten‖, teljesen természetes, hétköznapi módon jelenik meg. Viszonylag magas arányban 

jelölték meg a hallgatók az „Előadás-sorozat keretében, melyek nem a képzés részei‖ válaszle-

hetőséget is. Ezek a válaszok valószínűsíthetően az utóbbi években rendszeresen megrendezésre 

kerülő, a Pécsi Rendőr-főkapitánysággal közösen szervezett „Bűnmegelőzési Szabadegyetem‖, 

valamint a PTE FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium nyitott előadássorozat előadásai-

nak köszönhetően kaptak ilyen nagy válasz-számot. Sereghajtóként szerepel az „Önálló és sza-

badon választható kurzus keretében‖. Ez vélhetően azért alakult így, mert az ún. felsőfokú 

szakképzésben részt vevő – többek között ifjúságsegítő szakos – hallgatók tanrendjében nem 

szerepelnek szabadon választható kurzusok és a válaszadók között nagy számban szerepeltek 

ifjúságsegítő szakosok. 

A következő, nyílt kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e esetleg olyan, az esély-

egyenlőséghez kapcsolódó témakör, melyben szükségesnek találják a részletesebb elmélyülést. 

A válaszok elemzését követően az alábbi eredményeket kaptuk:  
 
 
 

  Említés Százalék 

foglalkoztatás 4 10 

fogyatékosság 4 10 

nemi identitás 4 10 

társadalmi integráció 3 7,5 

diszkrimináció 2 5 

nemek közti esélyegyenlőség 2 5 

nemzeti és etnikai kisebbségek 1 2,5 

oktatás 1 2,5 

kultúra 1 2,5 

antidiszkrimináció 1 2,5 

egészségügy 1 2,5 

generációk 1 2,5 

nem tudja 2 5 

nem válaszolt 13 32,5 

Összesen 40 100 

2. sz. táblázat: Javaslatok az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témakörökben való elmélye-

désre 
Forrás: saját forrás 

 

Hangsúlyoznánk, hogy a kérdés nem arra vonatkozott, mely kérdéskörök hiányoznak a kép-

zési palettáról, hanem, hogy melyek azok, amelyekben szükséges lenne még inkább elmélyedni. 

A foglalkoztatás – összhangban a kérdőív elején található, az érintett csoportokra vonatkozó 

legégetőbb problémákkal és beavatkozási területekkel – az, amely a leginkább érdekli a hallga-

tókat. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy tanulmányaikat befejezve maguk is érintettek lesznek a 

kérdésben. Másrészt, a képzések szakjai (személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, ifjú-

ságsegítő) és a kar fő profilja is kardinális kérdéssé teszi a foglalkoztatás ügyét. Hasonló mé r-
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tékben említették meg a hallgatók a fogyatékosság és a nemi identitás kérdéskörét is, noha 

mindkét kérdéskör megjelenik az egyes kurzusok tematikájában. Előbbi vélhetően a probléma-

kör növekvő jelentőségét is igazolja. A jogszabályi háttér változásának, az inkluzív oktatás ter-

jedésének, a rehabilitációs képzések, foglalkoztatási lehetőségek – egyelőre kismértékű, de 

érezhető – növekedése, a technológia és az orvostudomány fejlődésének és az érdekérvényesítő 

szervezetek erejének köszönhetően a fogyatékos emberek – örvendetes módon – egyre inkább 

„láthatóvá‖válnak. Utóbbi pedig vélhetően azért foglalkoztatja a hallgatókat, mert  a témakör 

ugyan továbbra is tabu, mégis egyre inkább érzékelhető és nem megkerülhető „problémaként‖ 

jelentkezik mindennapjainkban. 

A hallgatókat megkérdeztük arról is, véleményük szerint milyen ismeretek, kompetenciák 

szükségesek a hátrányos helyzetűekkel zajló munka során? A kérdésre nyílt válaszadási lehető-

séget biztosítottunk. A válaszok elemzését követően az alábbi eredményeket kaptuk:  

 
Szükséges kompetenciák Említés gyakorisága 

Csoport jellemzőinek ismerete 16 

Empátia 15 

Tolerancia 13 

Kommunikációs készség 10 

Bizalom 7 

Segítőkészség 6 

Kulturális ismeretek 4 

Problémamegoldó képesség 4 

Kreativitás 3 

Elhivatottság 2 

3. sz. táblázat: A hátrányos helyzetű emberekkel folytatott munkához szükséges ismere-

tek, kompetenciák 
Forrás: saját forrás 

 

Az eredmények elemzésekor le kell szögeznünk, hogy a 40 válaszadóból 7 egyáltalán nem 

adott választ a kérdésre. Így az eredményeket 33 válaszadó válaszai alapján kaptuk. Leggyak-

rabban az adott csoport jellemzőinek ismeretét említették a megkérdezettek. Ez kiváló megkö-

zelítés, hiszen a csoport ismerete nélkül nem folytatható érdemi munka az esélyegyenlőségük 

előmozdítása érdekében. Az empátia és a tolerancia szintén magas számban említődik; e két 

tulajdonság nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű emberekkel való munka során. A kommuni-

kációs készség ugyancsak nagyon fontos, hiszen az egyes csoportokkal történő kapcsolat kiala-

kításakor egyáltalán nem mindegy, hogy miként közelítünk hozzájuk. A jól megválasztott 

kommunikáció képezheti aztán a következő helyen szereplő „bizalom‖ válasz alapját, mely nél-

kül valódi eredmények nem érhetők el. A továbbiakban említett válaszlehetőségek szintén igen 

fontosak a hátrányos helyzetű csoportok megsegítésében, így azt mondhatjuk, a hallgatók leendő 

szakemberként reálisan látják, milyen képességekre van szükség a hatékony munkavégzéshez. 

A következő kérdésblokkban arra voltunk kíváncsiak, a hallgatók miként ítélik meg a PTE 

FEEK esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód iránti elkötelezettségét. A válaszadókat arra kér-

tük, hogy a különböző szempontok alapján 1-től 5-ig terjedő skálán (1=egyáltalán nem, 5=teljes 

mértékben) értékeljék a kar „teljesítményét.‖A válaszok a következőképpen alakultak: 
 

A kar általános szellemiségében: 

A válaszadók több mint fele, 57,5%-a 4-es fokozatúnak ítélte meg a kérdést. 25% vélte úgy, 

hogy a kar általános szellemiség tekintetében teljes mértékben elkötelezett. 12,5% szerint köz e-
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pesen (3), míg 5% gyengén (2) elkötelezettnek gondolja a FEEK általános hozzáállását. A vá-

laszadók által adott átlagérték: 4,0250 
 

A fizikai, akadálymentesített környezetben: 

A megkérdezettek 65%-a úgy vélte, az akadálymentesítettség teljes mértékben jellemző a karra. 

25% szerint e tekintetben 4-est, 7,5% szerint 3-ast, 2,5% szerint pedig 2-est érdemel az intéz-

mény. 

A válaszadók által adott átlagérték: 4, 5250 
 

A kar vezetőinek hozzáállásában: 

47,5% szerint a kar vezetői maximálisan elkötelezettek az esélyegyenlőség ügye iránt. 30% ezt 

a 4-es fokozatot, míg 9% a 3-as fokozatot választotta. 

A válaszadók által adott átlagérték 4,2500 
 

Az oktatók hozzáállásában: 

A megkérdezettek 45%-a szerint az oktatók teljes mértékben elkötelezettek az esélyegyenlőség 

kérdéskörében. 37,55 szerint az oktatók hozzáállása jó (4), 17,5% szerint pedig közepes (3). 

A válaszadók által adott átlagérték: 4,2750 
 

A tanulmányi osztály és az adminisztratív dolgozók hozzáállásában:  

32,55 szerint teljes mértékben elkötelezettek, ugyanennyien gondolják úgy, hogy e tekintetben 

az érték közepes (3). 30% 4-es fokozatúnak ítélte meg a helyzetet, továbbá 2,5% 2-es fokozat-

tal, és szintén 1-es fokozattal értékelte a tanulmányi osztály és az adminisztratív dolgozók hoz-

záállását. A kérdéssorozatban itt jelenik meg elsőként, hogy a kar egy bizonyos része egyáltalán 

nem elkötelezett az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód ügye iránt. Megjegyzendő azon-

ban, hogy ez a 2,5% egy fő válaszadót takar. Vélhetően egyedi, rossz tapasztalat késztette a 

válaszadót a lesújtó véleményre. 

A válaszadók által adott átlagérték: 3,8750 
 

A tanagyag/oktatás tekintetében: 

A válaszolók 37,5%a véli úgy, hogy a kar a tananyag és az oktatás tekintetében teljes mértékben 

elkötelezett az esélyegyenlőség irányában. 40% jónak (4) ítéli meg a helyzetet, 155 közepesnek 

(3), és 7,5% gyengének (2). 

A válaszadók által adott átlagérték: 4,0750 
 

A gyakorlati képzésben: 

A megkérdezettek 47,5%-a úgy gondolja, hogy a kar a gyakorlati képzések tekintetében is teljes 

mértékben elkötelezett az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód iránt. 32,5% 4 -es, míg 20% 

közepes értékkel illette a gyakorlati képzéseket. 

A válaszadók által adott átlagérték: 4,2750 
 

Összességében azt mondhatjuk, a kar igen jól „vizsgázott‖ a tekintetben, hogy mennyire el-

kötelezett az esélyegyenlőség ügye iránt. Látható – az átlagértékek figyelembe vételével külö-

nösen – hogy a hallgatók valamennyi szempont szerint jónak ítélik meg a helyzetet.  

A továbbiakban azt szerettük volna megtudni, hogy a hallgató a karon folyó képzés(ek) so-

rán szerzett, esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ismereteit mennyiben tudja 

majd hasznosítani a munkájában, valamint a hétköznapokban? Mindkét kérdés esetében azt ké r-

tük, hogy 1-től 5-ig terjedő értékelő-skálán adja meg válaszait. A munka során való hasznosít-

hatóság tekintetében az alábbi eredményeket kaptuk: a válaszadók 30%-a meglátása szerint tel-
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jes mértékben hasznosítani tudja majd a szerzett ismereteket. 45%-uk úgy nyilatkozott, hogy a 

szerzett ismeretek hasznosíthatósága 4-es értékű, 22,5%-uk szerint 3-as, míg 2,5%-uk szerint 2-

es értékű. A hétköznapi hasznosíthatóságra vonatkozó kérdés az alábbi eredményeket adta: 20% 

szerint a hasznosíthatóság maximális, 40% szerint jó (4), 32,5% szerint közepes (3), és 7,5% 

szerint gyenge (2). 

Az utolsó kérdésblokkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek közvetlen kör-

nyezetében tapasztalható-e előítéletesség 3 érintett csoporttal szemben (romák, fogyatékos sze-

mélyek, nők), és ha igen, az milyen mértékű? Továbbá szerettük volna azt is megtudni, hogy 

maguk a megkérdezettek miként viszonyulnak az érintett csoportok tagjaihoz bizonyos élet-

helyzetekben. 

Az alábbi kérdést három részre bontottuk. A kérdés így hangzott: „Van-e és milyen mértékű 

az Ön környezetében az alábbi társadalmi csoportok iránti előítélet? 1-től 5-ig terjedő skálán 

értékelje! (1=egyáltalán nincs; 5=nagyon jellemző)” 

A kérdés három része pedig: 

Az előítéletesség mértéke: 

– az egyetemen; 

– a baráti körében; 

– a családjában. 

Úgy véltük, érdemes három részre bontani a környezetet, hiszen egészen másképp alakulhat 

az egyes társadalmi csoportok megítélése egy egyéni preferenciák alapján megválasztott társa-

ságban (baráti kör), egy adott, a megkérdezettől független módon alakuló társaságban (család), 

és egy részben megválasztott, részben pedig adott összetételű társaságban (egyetem).  

A kérdésekre adott válaszok a következő eredményekre vezettek: 
 

Előítéletesség a romákkal szemben az egyetemen: 

A két szélső érték azonos arányban szerepel. Eszerint 17,5% szerint egyáltalán nincs előítéletes-

ség az egyetemen a romákkal szemben, míg ugyanennyi válaszadó szerint nagyon jellemző az 

előítéletesség. 12,5% szerint 4-es fokozatú az előítéletesség, 22,5% szerint 3-as fokozatú, 30% 

szerint pedig 2-es fokozatú. 

A nemek szerinti megoszlás tekintetében az előítéletesség mértéke a férfi válaszadók köré-

ben valamennyi fokozaton egyenlő mértékben jelentkezik, míg a női megkérdezettek esetében a 

2-es, tehát a kevésbé jellemző fokozat megjelölése szerepel a legmagasabb arányban. Lakóhely 

tekintetében inkább a községben élők válaszoltak úgy, hogy az egyetemen nagyon jellemző az 

előítéletesség. Elképzelhető, hogy a kistelepülésekről érkező, esetlegesen hátrányosabb helyze t-

ben lévő hallgatók a saját bőrükön tapasztalják az előítéletességet, ám az is lehet, hogy a kisebb 

községekben, közösségekben erősen élő tévhiteket, előítéleteket a községi fiatalok szemléleté-

ben a nagyvárosi, egyetemi, a kar megítélésére vonatkozó válaszok alapján egyértelműen elfo-

gadó környezet sem képes lebontani. 
 

Előítéletesség a fogyatékos személyekkel szemben az egyetemen: 

A válaszadók legnagyobb hányada, 40%-a úgy véli, az egyetemen egyáltalán nem tapasztalható 

előítéletesség a fogyatékos emberekkel szemben. 25-25% 2-es és 3-as fokozattal jelölte a fogya-

tékosokkal szembeni előítéletesség mértékét. 7,5% szerint 4-es, tehát viszonylag jellemző a fo-

gyatékos emberekkel szemben tanúsított előítélet mértéke, 2,5% szerint pedig nagyon jellemző 

az előítéletesség. 
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Sem a nemek, sem pedig a lakóhely tekintetében nem tapasztalható különbség a válaszok kö-

zött. 
 

Előítéletesség a nőkkel szemben az egyetemen: 

A 39 válaszadó 62,5%-a úgy véli, egyáltalán nem jellemző az előítéletesség a nőkkel szemben 

az egyetemen. 25% a 2-es, 2,5% a 3-as, szintén 2,5% a 4-es és 5% az 5-ös fokozatot jelölte meg 

válaszként. A nemek és a lakóhely tekintetében ebben a kérdéskörben sem mutatható  ki össze-

függés. 
 

Előítéletesség a romákkal szemben a baráti körében: 

A baráti körben már sokkal inkább jellemző az előítéletesség, mint az egyetemen. A válaszadók 

37,5%-a nagyon jellemzőnek ítélte meg az előítéletességet saját baráti körében a romákkal 

szemben. 22,5% 4-es értéket, 17,5% 3-as értéket, 15% 2-es értéket jelölt meg. Mindössze 7,5% 

vélte úgy, hogy baráti körében egyáltalán nem jellemző a romákkal szembeni előítéletesség.  

A lakóhellyel összefüggésben vizsgálva nem mutatkozik különbség a községben és a városban 

élő fiatalok baráti körének előítéletességét illetően. A férfi válaszadók esetében lényegesen na-

gyobb mértékű előítéletesség tapasztalható a baráti körben, mint a nők esetében.  
 

Előítéletesség a fogyatékosokkal szemben a baráti körében: 

A megkérdezettek 35%-a úgy ítélte meg, baráti körében egyáltalán nem jellemző a fogyatéko-

sokkal szembeni előítéletesség. A további értékek esetében már kisebb arányokkal találkozunk: 

30% a 2-es értéket, 22,5% a 3-as értéket, 7,5% a 4-es értéket, végül 5% az 5-ös értéket jelölte 

meg, vagyis a válaszadók 5%-ának a baráti körében nagyon jellemző a fogyatékosokkal szem-

beni előítéletesség. Az erős előítéletesség megjelölése sokkal nagyobb mértékben volt jellemző 

a férfi válaszadókra, mint a nőkre. Lakóhely tekintetében nem mutatkozik lényeges eltérés a 

városi és a községi válaszadók közül. 
 

Előítéletesség a nőkkel szemben a baráti körében: 

A válaszadók 57,5%-a szerint egyáltalán nincs előítéletesség a baráti körében a nőkkel szem-

ben. 22,5% gyengének, 7,5-7,5% közepesnek és jellemzőnek, míg 5% nagyon jellemzőnek ta-

lálta a baráti körében, a nőkkel szemben előforduló előítéletességet.  

A lakóhelyet megvizsgálva kiegyenlítettség mutatkozik a városban és a községben élő fiatalok-

nál. Erős előítéletességről 1 férfi és 1 női válaszadó számolt be; ez a válaszadók arányát tekint-

ve még az igencsak csekély válasz-szám mellett is inkább a férfiak „javára‖ billenti el az erős 

előítéletesség jellemző voltát. 
 

Előítéletesség a romákkal szemben a családjában: 

A romákkal szemben tanúsított előítéletesség a családi körben a két szélső értéken kapta a leg-

több választ. Eszerint a válaszolók 35%-a úgy véli, családjában egyáltalán nincs előítéletesség a 

romákkal szemben, addig a 30%-úk úgy nyilatkozott, hogy nagyon jellemző az előítéletesség a 

családban. 12,5% szerint gyenge (2), 15% szerint jellemző (4), és 7,5% szerint közepesen (3) 

jellemző az előítéletesség családjukban a romák irányában. Amennyiben a semleges beállítódá-

sokat nem mérlegeljük, akkor figyelemre méltó a hallgatók családi hátterének etnikai beállító-

dása. Közel annyian élnek olyan környezetben, ahol toleráns a család a romákkal szemben, mint 

azok, akiknek negatív a beállítódások (ez a megkérdezetteknek közel a fele!).  

A nemek szerinti megoszlással összevetve, csakúgy, mint a baráti kör esetében, itt is a férfi-

ak felülreprezentáltak (10 férfi válaszadóból 6 szerint nagyon jellemző a romákkal szembeni 
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előítéletesség a családjában). A lakóhely tekintetében azt mondhatjuk, az eltérés nem kiugró, de 

a községi családok esetében erősebb a romákkal szembeni előítéletesség. 
 

Előítéletesség a fogyatékosokkal szemben a családjában: 

62,5% esetében egyáltalán nincs előítéletesség a családban a fogyatékos személyekkel szemben. 

A 2-es értéket 22,5% jelölte meg, a 3-as értéket pedig 15%. A többi érték nem is kapott választ, 

így azt mondhatjuk, a megkérdezettek családjában nem fordul elő erős vagy jellemző előítéle-

tesség a fogyatékos emberekkel szemben. 

Lakóhely tekintetében és a nemek vonatkozásában sem található összefüggés.  
 

Előítéletesség a nőkkel szemben a családjában: 

Túlnyomó többségük, 80%-uk arról számolt be, hogy családjában egyáltalán nem jellemző a 

nőkkel szembeni előítéletesség. 12,5% szerint gyenge (2-es értékű) az előítéletesség, míg a töb-

bi érték mind-mind 2,5%-os arányban szerepel a válaszok között. 

A kérdést a válaszoló nemével összefüggésben vizsgálva nem tapasztaltunk semmilyen ösz-

szefüggést. A lakóhely tekintetében azonban azt láthatjuk, hogy a jellemző (4) és a nagyon je l-

lemző (5) előítéletesség a községben élő családok esetében fordul elő. 

 

Az utolsó kérdésblokkban a hallgatók személyes attitűdjeire voltunk kíváncsiak. Méghozzá 

arra, hogy vajon bizonyos élethelyzetekben inkább igen, vagy inkább nem fogadnak el roma 

személyt, fogyatékos embert vagy éppen nőt. 

A roma és a fogyatékos személyek esetében az alábbiak voltak: 

– szomszéd, 

– barát, 

– munkatárs, 

– felettes, 

– házastárs, 

– egyéb, a megkérdezett által is megnevezett élethelyzet. 

A nők esetében mindezt a felettes kérdésére szűkítettük le, hiszen a többi élethelyzetre való 

rákérdezés nem lett volna életszerű. A felettes helyzetben való női megjelenésre vonatkozóan 

azért szerettünk volna információkat kapni, mert hazánkban egyelőre a nők jelentős hátrányban 

vannak a férfiakkal szemben a vezető pozíciók betöltésében. 

A kérdésekre kapott válaszok az alábbi módon alakultak: 

A 40 válaszolóból egy valamennyi kérdésnél megtagadta a választ, míg további egy a baráti 

élethelyzetre vonatkozó kérdést hagyta figyelmen kívül. Ennek tükrében az eredmények a kö-

vetkezők: a megkérdezettek 50%-a inkább nem fogadna el romát szomszédjának, 47,5%-uk 

igen, 2,5% nem válaszolt. Ez az adat összecseng a családokban a romákkal szemben tapaszta l-

ható negatív beállítódásokkal. 

A megkérdezettek 57,%-a elfogadna roma személyt barátjának, míg 37,5% inkább nem. Çr-

dekes, hogy szomszédként nem, barátként azonban inkább elfogadnának roma személyt. Ez vé l-

hetően azért alakult így, mert míg a barát kiválasztása egyéni preferenciákon, azonos érdeklődé-

si körön, az értékrendek azonosságán alapul, addig a szomszédok „megválasztása‖ a véletlen 

műve. Igen ritka az, amikor valaki megválaszthatja, hogy ki költözzön a szomszédjába.  
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A lakóhely és a választások közötti összefüggést kutatva nem találtunk eredményeket; a vá-

rosban élő megkérdezettek hasonlóképpen vélekednek a szomszéd-kérdésben, mint a községben 

lakók. 

A barát megválasztásának kérdésében a férfiak bizonyultak elfogadóbbnak, míg a szomszéd 

megválasztásának kérdésében egyértelműen inkább elutasítóak (10 válaszolóból 7 inkább nem 

fogadna el roma személyt szomszédjának). 

A munkahely kérdésében érdekesen alakultak a válaszok. A megkérdezettek 67,5% inkább 

elfogadna roma munkatársat, míg 30% inkább nem. A felettes kérdésében pontosan fordítva 

alakulnak az arányok, vagyis 30% inkább elfogadna egy roma felettest, míg 67,5% inkább nem. 

Ez a romákkal szembeni előítéletességre utalhat, hiszen egy mellérendelt szerepkörben inkább 

elfogadónak bizonyulnak, ám föléjük rendelt szerepben elutasítják a roma személyeket. Az elő-

ző kérdésblokkban, a környezetre vonatkozó előítéletesség mértékére vonatkozó adatokat ösz-

szevetettük a személyes attitűdökkel. A családban és a baráti körben mutatkozó erős előítéletes-

ségről beszámolók sokkal nagyobb számban nyilatkoztak úgy, hogy nem fogadnának el roma 

felettest. Çrdekes módon a családon belül nem tapasztalható romákkal szembeni előítéletesség 

és a roma felettes elutasítása között fordított összefüggést találtunk. Azok a megkérdezettek, 

akik a családi előítéletesség hiányát jelölték meg, több mint fele részben maguk mégis elutas í-

tanák a roma felettest. 

A házastárs kérdésében azt mondhatjuk, a megkérdezettek sokkal inkább nem fogadnának el 

roma férjet vagy feleséget. 75% az inkább nem választ adta meg, 22,5% nyilatkozott úgy, hogy 

inkább elfogadna roma személyt házastársaként. 

A válaszolók nemével való összefüggést vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a férfiak sokkal in-

kább elfogadnának roma házastársat, mint a nők (a választ adó férfiak fele, míg a választ adó 

nőknek csak 16%-a). Mindez talán a roma közösségekben jellemző erős férfidominancia, a nő 

alárendelt szerepének női megkérdezettek általi visszautasítására vezethető vissza.  

A fogyatékos személyekkel kapcsolatos válaszok az alábbiak szerint alakultak: itt is érdemes 

megjegyeznünk, hogy 39 értékelhető választ kaptunk a szomszéd, a barát, a munkatárs és a fe-

lettes kérdésében, míg a házastárs kapcsán 38-an adtak választ. A megkérdezettek 90%-a elfo-

gadna fogyatékos személyt szomszédjának, 7,5%-a inkább nem. Çrdekes módon – szemben a 

romákkal kapcsolatos válaszadásban tapasztalható tendenciával – a válaszadók barátként már 

kevésbé fogadnának el fogyatékos embert. A megkérdezettek – még mindig magas arányban – 

77,5%-ban inkább elfogadnának fogyatékos barátot, míg 20%-uk inkább nem. Az okokra szin-

tén csak feltételes módban tudunk reagálni. Elképzelhető, hogy mivel a szomszédság egy sze-

mélytelenebb kapcsolat, a megkérdezetteket nem különösebben foglalkoztatja szomszédja álla-

pota. Barátként azonban a személyes érintettség nyilvánvaló; vélhetően az állapot tartóssága és 

megváltoztathatatlansága tartja vissza kis mértékben a megkérdezetteket attól, hogy adott esetben 

barátságot kössenek egy fogyatékos személlyel. Ez a tartósság és megváltoztathatatlanság akadályt 

jelenthet a társas összejövetelek, programok szervezésében, de az is lehet, hogy a személyes kö-

tődés, az érzelmek egy felfokozottabb lelki állapotba hoznák a nem fogyatékos barátot – misze-

rint nem tud barátja helyzetén változtatni. S vélhetően az elutasító válaszok mögött meghúzódó 

harmadik ok lehet még a fogyatékossággal kapcsolatos tévhitek, félelmek összessége is. 

Munkatársként a megkérdezettek 82,5%-a elfogadna fogyatékos személyt, 15% inkább nem. 

Felettesként már csak 52,5%-uk fogadná el, 45%-uk pedig inkább elutasítaná. 
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A házastársként való elfogadást többségében elutasították a válaszadók. A megkérdezettek 

62,5%-a inkább nem fogadna el fogyatékos személyt házastársaként, míg 32,5% igen. A nemek 

közti arányt vizsgálva kiegyenlített a férfiak és a nők attitűdje e tekintetben. Az elutasítás vélhe-

tően az egészségi állapottal, és annak megváltoztathatatlanságával függ össze. 

A megkérdezettek személyes attitűdjeinek mérésére szolgáló utolsó kérdésünk a nők elfoga-

dására vonatkozott. Itt csupán a felettesként való elfogadásra voltunk kíváncsiak. A válaszadók 

túlnyomó többsége 87,5% elfogadna nőt felettesének, 7,5% pedig inkább nem. (38-an válaszol-

tak a kérdésre, ketten figyelmen kívül hagyták a kérdést). 

A lakóhely és a nemek tekintetében nem találunk összefüggést; a megkérdezettek ezektől 

függetlenül egyformán elfogadóak a nőkkel szemben. 

A kérdőívvel mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy a PTE FEEK hallgatói miként lá t-

ják saját intézményük esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szemléletét, 

elkötelezettségét. Mindeközben természetesen az is érdekelt bennünket, hogy az esélyegyenlő-

ség témáját mind az oktatásban, mint pedig általános szellemiségében igen fontosnak tartó in-

tézmény képes-e ebből hallgatóinak átadni, azaz a PTE FEEK hallgatói körében mennyire je l-

lemző az előítéletesség. Előzetes várakozásainkhoz képest azt mondhatjuk, a hallgatók kevésbé 

előítéletesek, mint feltételeztük, bár látható, hogy a szociokulturális háttér erősen befolyásolja 

a hallgatóknak a mássággal kapcsolatos beállítódását. Látható az is, hogy minél személyesebb 

körben és vonatkozatási csoportban mérjük a hallgatók beállítódását, annál negatívabb értékelé-

sekkel és ellenérzésekkel találkozunk különösen a cigánysággal kapcsolatban.  

Az eredményeket torzíthatja, hogy egy olyan konferencia keretében történt az adatfelvétel, 

melynek témája szintén az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód volt. Vélhetően azok a 

hallgatók jöttek el a rendezvényre, akik egyébként is érdeklődnek a téma iránt. Meg kell je-

gyeznünk azt is, hogy a megkérdezettek között megtalálhatóak voltak valamennyi főbb érintett 

csoport képviselői, azaz a megkérdezettek körében fogyatékos személy, roma személy is volt, 

nők pedig igen szép számban szerepeltek a mintában. A szűk mintavételi keret miatt messzeme-

nő következtetések levonására nem alkalmas a kutatás, ugyanakkor érzékelhető, hogy a PTE 

FEEK hatással van a hallgatók szemléletére és tudására egyaránt. A kar mind a tananyag, mind 

az intézményben dolgozók – legyen szó vezetőkről, oktatókról vagy adminisztratív dolgozókról 

– mind a fizikai környezete, mind pedig a viselkedéskultúra tekintetében „jól vizsgázott‖ a hall-

gatók szerint. Úgy véljük a PTE FEEK kétséget kizáróan alkalmas az esélyegyenlőség kérdését 

horizontálisan megjeleníteni, az esélyegyenlőtlenség csökkentéséért érdemben és hathatósan 

tenni. Az intézménynek tovább kell mennie azon az úton,  melyen elindult. Képzéseivel és szem-

léletével - melyet akár hallgatóinak, akár az általa bonyolított képzések résztvevőinek átad  - 

hosszú távon képes lehet és lesz a hazánkban jelenleg igen erősen jelentkező előítéletek csök-

kentésére és az esélyegyenlőség megvalósulásának előmozdítására. 
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M INORICS TÜNDE :  A kutatói  felelősség szerepe  a szellemi kulturál is  

örökség  védelmében  

Valamennyi kutatónak felelőssége, hogy munkája során kövesse a jogi és etikai szabályokat, 

melyeknek minden kutatási területen kialakult normarendszere van. Ezek egy részének megsze-

gése akár szankciókat is vonhat maga után, de olyan normák követését is jelenti, melyekhez 

intuíciókra, belső jelzőrendszerre van szükség, ami folytonosan segíti a kutatót sajá t mércéjének 

kialakításában. Sokszor egy kutatás megkezdése bátorság, merészség kérdése is, hiszen előre 

láthatóak azok a nehézségek, melyek próbára teszik majd a belső indíttatást, a normarendszer 

minden körülmény közötti követését. 

A kutatói felelősség megnyilvánulhat a kutatottak, a társadalom, a tudomány, a kutató diák-

jai, tanítványai, vagy a kutatás szponzorai iránt, de a kutatót újra meg újra döntéshelyzet elé 

állítja, nemcsak a kutatás kezdetén, hanem közben, sőt utóéletében, az eredmények közlésekor , 

felhasználásakor, azaz hasznosulásakor is. 

Ha felelősségteljes kutatatási témaválasztást feltételezünk, akkor rengeteg olyan kérdés fo-

galmazódik meg, amely látszólag nem, de megválaszolásuk mégis a felelősségről szól.  

Alapvető kérdés hogy miért éppen „itt és most‖? Van-e társadalmi haszna? Miért hasznos a 

tudomány számára? Çn vagyok a kompetens a téma kutatásában? Partnerekkel? Miből? Miért 

éri meg? Csupa felelős kérdés, mely felelős válaszokat kíván. Új ismereteket várok, segítségére 

lehetek a döntéshozóknak, társadalmi problémák megoldását segítem, és még sorolhatnánk tovább. 

A következőkben a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Karának Kultúratudományi Intézete által létrehozott Kulturális Örökség Kutatócsoportjának 

(KÖK) kutatási elképzeléseit ismertetem annak tükrében, hogy azokat miért a kulturális örökség 

védelmének szempontjaira fókuszálva tervezi. Előzményeként röviden érintem az örökség fo-

galmának megjelenését a tudományos diskurzusban, az UNESCO ezzel összefüggő tevékenysé-

gét, valamint az egyezményeihez csatlakozó részes államok feladatait.  

Az örökséget születőben lévő paradigmának, kortárs fogalomnak tekinthetjük mind a tudo-

mányos, mind a politikai diskurzusban, annak ellenére, hogy az elmúlt években egyre szélesebb 

körben vált ismertté, sőt használt fogalommá. Általános érvényű teoretizálása, kategorizálása a 

hagyományos diszciplináris módszerekkel szinte kivitelezhetetlen. Egyes értelmezések a kultu-

rális örökséget a társadalmi praxissal ellentétes merev kategóriának tekintik, mások szerint ép-

pen hogy magában foglalja a gyakorlatot. Az 1960-as évekig a történeti emlék jelentéstartalom 

volt a meghatározó, és annak is a régiséghez, a korhoz kötődő szempontjai. A fogalom kitágulá-

sa pl. az „építészeti örökség‖ fogalmának nemzeti és európai törvénykezésben történő megjele-

nésével indul el, és párosul a 70-es évek végén a kollektív emlékezet fogalmával. Ettől kezdve 

látványosan terjed a politikai és tudományos diskurzusokban is. Jelentést nyer az angol és francia 

nyelvben, majd a világörökség fogalommal együtt az egész világon. (SONKOLY, 2000:45-66) 

Az UNESCO tevékenységének eredményeként megszülető világörökség gondolat szerint a 

világ kulturális értékeit védelmezni kell. Az épített és természeti örökség megóvását célul tűző 

1972-es Világörökség Egyezmény már jelentős szerepet vállal abban, hogy évszázadok, évezre-

dek kincsei ne tűnjenek el örökre. Azonban az eltelt évtizedek rávilágítottak arra, hogy kulturá-

lis kincseink köre e „kézzel tapintható‖ örökségnél jóval bőségesebbek, igaz, jóval nehezebben 

is meghatározhatóak. Azt a felhalmozódott emberi tapasztalatot, teljesítményt, tudást, mely lé t-

rehozta ezeket az épületeket, illetve amilyen gyakorlatban az megvalósult, nem képes megmu-
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tatni. Ugyanígy nem mutatja meg a kultúrák szájhagyomány útján terjedő tradícióit, nyelvét, 

előadóművészeteket, társadalmi gyakorlatot, rituálékat, népszokásokat, a hagyományos népmű-

vészetek értékeit, vagy a természettel kapcsolatos tudást. E szellemi tudás létjogosultságát, 

ugyanakkor megóvásának szükségességét felismerve, hosszas előkészítés után 2003-ban az 

UNESCO elfogadta a Szellemi Kulturális Örökség védelméről szóló nemzetközi konvenciót is. 

A szellemi örökség területén a következő listák felállítását kezdeményezték: a „Representative 

List of the Intangible Heritage of Humanity” és a „List of Intangible Cultural Heritage in Need 

of Urgent Safeguarding”, tehát egy, az emberiség szellemi örökségének reprezentatív, vagyis 

közössége által elkötelezetten, támogatást élvezve éltetett hagyományokat  tartalmazó, és egy 

sürgősségi, tehát veszélyeztetett, megszűnéssel fenyegetett szellemi örökség listát. A harmadik 

kategória a „best practice", vagyis „legjobb gyakorlat‖ kifejezéssel azokat a kulturális esemé-

nyeket, rendezvényeket, programokat minősíti, melyek sokat és hatékonyan tesznek a megőrzé-

sért és védelemért. (MINORICS, 2007:115) 

Természetesen az örökség fogalmáról folyó diskurzus továbbra sem zárult le. Gondoljunk 

csak arra, hogy vajon lehet-e egyáltalán konszenzusra jutni egy olyan nemzetek fölötti kulturá-

lis örökség meghatározásában és annak alkalmazásában, mint például az európai kulturális 

örökség. Sikerül-e harmonizálni az eltérő nemzeti, politikai és tudományos diskurzusokat? A 

fogalomértelmezés nehézségeit folytathatnánk. Az örökségek fogalmait működtető episztemék, 

paradigmák is instabilak, és úgy tűnik, hogy mibenlétük egyelőre a fogalmak és intézmények 

egymásra gyakorolt hatásának foglya és eredménye. Ezért nincs végső, kritikán, reflexión kívü-

li, azon felüli egységes kultúraelmélet, amelyben a szellemi örökséghez tartozó „termékek‖ 

csoportja egyértelműen kijelölhető. Valószínűleg valamennyi érintettnek (pl. kutatóknak, múze-

umoknak, kultúrpolitikusoknak) radikális önreflexióra van szüksége. (GYÖRGY, 2010) 

Részben a fentiekből adódnak a Kulturális Örökség Kutatócsoportjának tudományos felada-

tai. Mivel nem tekinthető lezártnak sem az örökég fogalma, sem pedig konkrétan a szellemi 

kulturális örökség kategóriájába vonható kulturális értékek és elemek köre, részt kell vállalnia a 

további tudományos diskurzusokban. Továbbgondolnia, finomítania a hozzá szorosan 

kapcsolódó ―élő‖, ―hagyomány‖, ―közösség‖ fogalmakat is, hiszen azok nemzetközi értelmezé-

se sem azonos. 

A továbbiakban az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség védelméről szóló nemzetközi 

konvenciójához való magyarországi csatlakozásból következő, illetve lehetséges kutatói felada-

tokat tekintem át. Magyarország a konvencióhoz 74 állam között csatlakozott 2006 őszén, amit 

a jogszabályokból következő államigazgatási feladatok elvégzése mellett széleskörű társadalmi 

egyeztetések előztek meg. A csatlakozás óta megalakult a Nemzeti Bizottság
1
 és létrejött a 

Nemzeti jegyzék, melynek jelenleg 8 eleme van.
2
 Közülük a mohácsi busójárás a 2008-as nem-

zetközi jelölést követően 2009. szeptember 30-án felkerült az UNESCO „Az emberiség szellemi 

kulturális öröksége‖ reprezentatív listájára is. 

A konvenció olyan globális felelősségvállalást tesz lehetővé, mint ami a már listán szereplő 

világörökségi helyszínekkel szemben megvalósul, és egyben biztosítja a megfelelő  jogi eszkö-

zöket a védelemre és megőrzésre. A csatlakozott államoknak minden rendelkezésre álló eszköz-

                                                 
1 

2008. szeptember 18-án. 
2
 A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége, Busójárás Mohácson - maszkos far-

sangvégi télűző szokás, A halasi csipkevarrás élő hagyománya, A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya, 

Çlő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc , Mezőtúri fazekasság, Matyó 

örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése, A magyar solymászat 
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zel törekedniük kell arra, hogy biztosítsák szellemi örökségeik társadalmi elismerését és tiszte-

letét. Természetesen helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is tudatosítani kell a kulturális örök-

ség megóvásának jelentőségét. Ez különböző típusú és nehézségű feladatokat jelenthet az 

együttműködők számára. A nyilvánosság, mint elérendő cél és eszköz jelenik meg az állami 

feladatvállalásban. Nélkülözhetetlen a közösségek tájékoztatása és tájékozódása, az együttmű-

ködési formák fejlesztése, valamint a háttér intézményrendszer kialakítása. Kiemelt szerepe 

lehet az ismeretterjesztést szolgáló közművelődési, oktatási és képzési formáknak, valamint a 

kutatások fejlesztésének és támogatásának. A nemzetközi együttműködések egyik lehetséges 

formája a részes államok közösen (két vagy több állam által) benyújtott pályázata, másrészt a 

segítségnyújtás, vagy annak igénylése. A segítség megvalósulhat pl. közösen kidolgozott ta-

nulmányok, képzések, szaktudás, szakemberek, kutatási tapasztalatok cseréjével, infrastrukturá-

lis, finanszírozási, vagy egyéb eszközökkel, módszerekkel. 

Fentiek szükséges és lényeges keretet, és egyben célokat adhatnak egy hosszú és felelősség-

teljes „vállalkozásnak‖. Az igazi kihívás, hogy ki, mit, hogyan, és mennyire elkötelezetten tesz 

majd valóban a konvenció céljának megvalósulásáért, azaz a közösségek örökségének megőrzé-

séért, védelmükért. (CSONKA-TAKÁCS, 2007) 

Mint azt egy korábbi írásomban már részleteztem (MINORICS, 2007) rengeteg kérdés vár vá-

laszt, rengeteg szempontot kell még számba venni. „Milyen intézkedések, cselekvések várható-

ak a ratifikáló országoktól? Mit jelent a „védelem"? Hogyan is lehet védeni valamit, ami nem 

„megfogható‖, hanem emberek tudásában, szándékában, cselekvéseiben, megnyilvánulásaiban, 

viselkedésében mutatkozik meg? Mit jelent az élő gyakorlat? Mióta létezőt tekintünk élőnek?  

Vajon hogyan lehet majd megbirkózni a választás nehézségeivel? Milyen jogi, gazdasági, t á-

mogatási hátteret biztosítunk a védelemhez? Az eltelt évek, és bizonyára az elkövetkező időszak 

is még sok-sok kérdést vet fel, vitákat fog kezdeményezni. 

A szellemi kulturális örökség fennmaradását célzó intézkedések  között elsődleges a szakmai 

és társadalmi kommunikáció biztosítása, a kutatás-gyűjtés, dokumentálás. A megőrzés felisme-

rést, támogatást, a közösségek demokratikus, tudatos, átgondolt megerősítését, állami -

társadalmi összefogást igényel. Ahhoz, hogy a védelem és megőrzés eredményeként a jelen és a 

jövő generációi lehessenek a nyertesek, olyan, a kultúra területén korábban nem tapasztalt nem-

zeti és nemzetközi együttműködésre van szükség, amely az intézmények, a civil szervezetek, a 

kutatók, a szakemberek, és ne felejtsük el a legfontosabbat, a közösségek aktív részvétele, köz-

reműködése nélkül nem jöhet létre. Sürgetően fontos, hogy a szellemi örökséggel kapcsolatos 

ismeretek bekerüljenek a közoktatás tananyagába, a felső- és felnőttoktatás kurzusai közé. A 

civil szervezetek megfelelő támogatással, bevonással, komoly erőforrást jelentenek, és kihagy-

hatatlanok az ismeretterjesztésben. A feladatok koordinálása tekintetében a már meglévő intéz-

ményekre, szervezetekre alapozva regionális, illetve ésszerű területi szempontú intézmények 

létrehozása szükséges az együttműködések, a résztvevők bevonása, a feladatok kidolgozása, 

koordinálása, dokumentálása, és folyamatos követése érdekében. Lehetőség van egy olyan esély 

megragadására, hogy e mozgásban, változásban és mégis állandó értéket felmutató, jól bevált, 

értékes és hasznos aktivitásokat, mint kultúránk különös kulturális karakterű értékeit, értékfo-

lyamatait rendszerbe helyezzük, és hogy az eddig egymással kevésbé érintkező nézőpontok ta-

lálkozzanak.‖ (MINORICS, 2007:116) 

Milyen kutatási célokat fogalmazhat meg a Kulturális Örökség Kutatócsoport? Induljunk ki 

a konvenció szövegéből! Az UNESCO alapelveiben a szellemi örökséget az élő közösségek 
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ismerik el, melyet nem konzerválnak, nem feltámasztanak, hanem éltetnek, generációról gene-

rációra adnak át, állandóan újrateremtve és újraértelmezve, így biztosítva az emlékezetből faka-

dó épp aktuális identitás és kontinuitás érzését. Ez jelenthet szokásokat, ábrázolásokat, kifejezé-

seket, tudást, készségeket, de eszközöket, tárgyakat, készítményeket és az ezekkel asszociált 

kulturális helyeket is. Az ebből következő cél az, hogy a figyelemkeltés és felmutatás legkülön-

bözőbb eszközeivel és módszereivel minél szélesebb körben, helyi, (nemzeti és nemzetközi) 

szinten legyen tudatosítva a közösségek örökségének jelentősége, ezzel is elősegítve annak 

megőrzését. 

A közösségi örökség védelmének lehetséges lépéseit egy konkrét példa esetében tekintsük 

át. A mohácsi busójárás felkerülése az UNESCO reprezentatív listájára, óriási felelősséget és 

elkötelezettséget kíván az érintettektől. Annak ellenére, hogy a szokás a busóközösségek által 

hagyományozódik, az érintettség mégis több szinten realizálódik és figyelhető meg. Az alábbi 

felsorolás a szokást őrző közösségek létezése és tevékenysége hatására megvalósuló példákat 

mutatja. Az egyén és a közösség szintjén megfigyelhető lépesek pl. amatőr és hivatásos alkotó 

házak működtetése, privát bemutató műhelyek láncolata, fiatalok bevonása, mindezekkel a helyi 

tudás, szolgáltatások bővítése. A civil szervezetek szintjén a szerepvállalás az ismeretterjesztés-

ben, kiadványok inspirálásában, hagyományőrzés civil formáiban, tréning és társadalmi disku r-

zus kezdeményezésében jelenik meg. Az önkormányzat vállalt feladatai a rendezvények szerve-

zésében, támogatásában, alkotóház és múzeum létesítésében, a városközpont rehabilitációban, 

iskolai oktatás feltételeinek megteremtésében, a további gyűjtés és kutatás támogatásában jelen-

tősek. Az állam szerepvállalása a nemzeti kulturális örökséget támogató pályázatok, a megőrzés  

megvalósítását célzó szakmai programok feltételrendszerének, intézményeinek
3
 biztosítása. A 

nemzetközi segítségnyújtás formái a megóvás különböző szempontjaira vonatkozó tanulmá-

nyok, szakértők és hagyományőrzők rendelkezésre bocsátása, a szükséges szakemberek képzé-

se, a standardizálás alapjainak kidolgozása és egyéb intézkedések, az infrastruktúra létrehozása 

és működtetése, a felszerelés és a know-how/szakmai tapasztalat, szaktudás biztosítása, a pénz-

ügyi és műszaki segítségnyújtás egyéb formái lehetnek. 

Az eltelt rövid időszak máris számtalan eredményt hozott Mohácson. Megtörtént a város re-

habilitációja, beleértve a közvilágítás kiépítését, a szolgáltatások bővítését (vendéglátás, szá l-

láshely), új parkolóhelyek kialakítását, közösségi terek fejlesztését, bővülő helyszíneket, új te-

reket, térburkolatokat, valamint a Duna-part rehabilitációját. Megkezdődött egy korszerű múze-

um kiépítése, az iskolai örökségoktatás bevezetése, bemutató műhelyek támogatása, felszerel é-

sek pótlása, helyi elismerések formáinak kialakítása. A városfejlesztési tervek megvalósulása 

kiváló példája annak, hogyan fejthet ki multiplikáló hatást a kultúra. Az így kialakult városkép 

és környezet a továbbiakban már a gazdaságfejlesztő, turizmust élénkítő hatáson túl egymást 

erősítő kölcsönhatásban lehet az időközben megvalósult más beruházásokkal, a kibővült térségi 

infrastruktúrával, mint pl. az M6-os autópálya kiépülése, a kikötőfejlesztés, az ipari park létre-

hozása, valamint a közeli jövő terveiben szereplő híd megépítése. Ugyancsak kölcsönhatást je-

lenthet a Történelmi Emlékpark fejlesztése, egy patakmalom rehabilitációja, új uszoda felépülé-

se, és akár a Mohácsot érintő Fehérborút jelenléte is. Együtt újabb és újabb regionális, kulturális 

és gazdasági funkciók létrejöttét jelenthetik. Mindez olyan lehetőségeket és követhető példát 

vázol fel, amelyben jelentős szerepet játszik a helyi, élő tudás összekapcsolása a turisztikai k í-

nálattal és más gazdasági tényezőkkel. Új esélyt és megfontolandó lehetőséget jelenthet más 

                                                 
3
 Pl. a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának megalapítása  
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települések, közösségek számára is, hogy a szellemi kulturális értékek megőrzése, újjáélesztése 

összekapcsolható a gazdasági fejlesztésekkel, sőt visszahat azokra.  

A kultúrakutatás az örökségvédelem sokféle példájának, a jó gyakorlatoknak, a tapasztala-

toknak az összegyűjtésével, azok hozzáférhetővé tételével támogathatja a gazdaságfejlesztést. 

Az örökségek az állandóságot, az autentikusságot képviselik a változó világban, és mint turisz-

tikai attrakciók, egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdasági fejlődésben, regionális fejleszt é-

sekben, hanyatló térségek revitalizációjában, vagy akár a helyi identitás erősítésében.  Ugyanak-

kor egyre inkább elveszni látszanak azok a kulturális különbségek, melyek egyedivé tehetnek 

egy országot, egy települést, egy népcsoportot. A kultúrakutatás célja pedig nem más, mint a 

világ kulturális sokféleségének leírása, amibe természetes módon beletartoznak a helyi identitás 

megőrzését jelentő kulturális örökségek is. A kutatócsoport, helyzeténél fogva fontos szereplő 

lehet a már „listázott‖ örökségek utóélete, és az örökségesítés veszélyeinek kutatásában. A hall-

gatói gyakorlatok kiterjesztésével, meglévő kapcsolatrendszerével jelentős energiákat mozgó-

síthat pl. a „jó gyakorlatok‖ felkutatásában, valamint a tervezett regionális örökségtérkép létre-

hozásában. 

A kutatócsoportot életre hívó Kultúratudományi Intézet tevékenysége több szálon is kapcso-

lódik a fent vázolt tevékenységi körökhöz. Részben az oktatással, képzéssel, mint az aktuális és 

szükséges kompetenciák, ismeretek, tudás fejlesztésének lehetőségével. Követi és részt vesz a 

fogalmak mögött végbement módszertani és tartalmi változásokról szóló tudományos disku r-

zusban, és maga is kezdeményezheti azt, illetve az ismeretterjesztést, népszerűsítést. Az érinte t-

tek bevonásával támaszkodhat meglévő erőforrásaira, részt vehet módszertani fejlesztésekben. 

Mindezek érintik a közzététel, és hozzáférés biztosításának kérdését is. Mit tesz ehhez hozzá a 

kutatócsoport? Saját régiójában felkutatja, láthatóvá teszi a reprezentáció hiánya miatt láthata t-

lan közösségeket. Részt vesz az örökségvédelemhez szükséges szakmai kompetenciák kialakítá-

sában, kurzustervezésben. Szakmai fórumokat hoz létre, találkozókat, konferenciákat szervez, 

publikál (nyomtatott és online formában). Nyitott előadások keretében is élhet a figyelemfelke l-

tés különböző eszközeivel, pl. a „meghökkentéssel‖. 

A Kultúratudományi Intézetben folyó képzés, és ezzel a hallgatók felkészítése, bevonása 

több ponton is kapcsolódhat a kutatásokhoz. Tekintsük át például a kulturális mediátor képzés 

tartalmát. A képzés célja, olyan tevékenységi formák kitalálására, vonzó kulturális termékek és 

szolgáltatások nyújtására alkalmas ismeretek nyújtása, amelyekkel életre lehet hívni dialogizáló 

lehetőségeket a kultúrák, és a társadalmi- kulturális csoportok között, megteremtvén határátlépő 

kulturális hibridizációt mutató új kulturális formákat lokális, nemzeti, európai és nemzetközi 

társadalmi közegekben a kölcsönös megértés, megértetés szempontjából. Amelyekkel a társa-

dalmi csoportok és kreatív egyének kulturális önkifejezése formálható. Amelyek a kulturális 

örökség sokszínű jelenségvilágát beépíteni tudják mind a mindennapi életvilágba, mind az üzle-

ti szférába. 

A kultúra mediátora elméleti felkészültséggel méri fel és elemzi a feladatait meghatározó 

adott szocio-kulturális közösségi igényeket és determinánsokat. Felméri és értékeli a helyi, tér-

ségi, regionális kulturális örökség sajátosságait, és a befolyást gyakorló modernizációs-

globalizációs hatásokat. Szervezetfejlesztéssel, humán erőforrás továbbképzéssel segíti elő a 

kulturális értékek közvetítését. Kulturális értékeket közvetít, elősegíti a hagyományőrzés és a 

társadalmi innováció integrációját. Önművelő közösségeket szervez, szakvezetőt biztosít, előse-

gíti és kommunikálja a kreativitás kibontakozását. Gondozza az ünnepek programját, az ünne-
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pekkel is elősegíti az eltérő helyi kulturális értékeket képviselő csoportok egymás mellett élését. 

Ápolja, fejleszti a település, a térség és a régió kulturális, egyének és szervezetek közötti kap-

csolatait. A gazdasági és kulturális szféra kapcsolatait gondozza, felméri, elemzi a kölcsönös 

előnyök lehetőségét. Az adott országon – csoportokon, rétegeken – belüli kulturális hagyomá-

nyok és társadalmi folyamatok, az innovációs tényezők s az ezekből következő szükségletek 

identifikálása alapján aktív szereplője és szervezője a közösségi kulturális értékek, az egyéni 

kreativitás megjelenítési folyamatainak, a társadalmi mobilitás és beilleszkedés kulturális meg-

alapozottságú elősegítésének. Elsajátított kompetenciái által képes a különböző kultúrák közötti 

széles értelemben vett nyelvi és szocio-kulturális mediálásra, s az ezt célzó projektek és 

együttműködések kidolgozására és megvalósítására. Képes a civil és kulturális társadalmi sze-

replők között kulturális együttműködések és nemzetközi hálók építésére. 

E szakmai kompetenciák fejlesztésével, azokra építve a Kulturális Örökség Kutatócsoport 

célja tehát, az intézetben meglévő, a kulturális örökséggel kapcsolatos tudástőke (szakmai kom-

petenciák, kutatások, kapcsolatrendszer) koncentrálása, a tudományos hatékonyság elősegítése.  

Az intézet tudományos erőforrásaira, a tehetséges hallgatók aktivizálására, bevonására, vala-

mint a tágabb (egyetemi, és egyetemen kívüli) hazai és nemzetközi tudományos, társadalmi -

szakmai együttműködésekre épülő kutatóműhely létrehozása, továbbá preferál t kutatási és tá-

mogatási csatornák elérésének megfelelő szervezeti forma kialakítása. A tudomány és a kulturá-

lis örökség védelmének összehangolása, a kulturális sokszínűség megőrzésében, a kultúrák kö-

zötti párbeszédben, a megismerés elősegítésében való közreműködés. A kutatási eredmények 

hozzáférése érdekében regionális digitális örökségtérkép létrehozása az örökséghelyszínekkel, 

elemekkel és a hozzájuk kapcsolt dokumentációkkal. 

A kutatócsoport csapatmunkának tekinti tervezett kutatásait, amiben nincsenek merev hatá-

rok. Egyaránt épít meglévő erőforrásaira, és épít új kapcsolatokat. Meglévő erőforrásai az inté-

zet oktatói és hallgatói, valamint szakmai kapcsolatai. Új elem a kapcsolatépítés módszerében a 

„civilekkel‖, közösségekkel való együttműködés. Lényege, hogy közösségeket nem csupán 

vizsgált közösségnek, hanem partnernek is tekinti. Számtalan példával lehetne illusztrálni, am i-

kor a hagyományok, örökségek őrzői, egyben önmaguk kutatói is. 

Ralph Regenvanu, (Vanuatu Cultural Centre and National Museum of Vanuatu) a közösségi 

terepmunka, azaz a helyi lakosok kutatásokba történő bevonásának remek példáját mutatta be az 

ICTOP és az ICME 2004. októberi szöuli tanácskozásán. Vanuatu a Csendes-óceán egy kis szi-

getének köztársasága. „Népessége 200 000 fő, ebből több mint 90%-a őslakos, akik 100-nál 

több nyelvjárást beszélnek, ezzel Vanuatu a világ legsokszínűbb állama. Kulturális örökségét 

kettősség jellemzi. A „napi gyakorlatban” éli meg hagyományos kultúráját, de annak szellemi 

és tárgyi oldala is sérülékeny, hamar eltűnhet. Szellemi kultúrájuk a szóbeliségen alapszik, tár-

gyaik nagy része természetes anyagokból készül, és gyorsan pusztul a trópusi környezetben. 

Vanuatu Cultural Centre, mint nemzeti intézmény programot dolgozott ki a hagyományok meg-

őrzésére. Alkalmas embereket választanak ki az őslakosok közül, s kiképezik őket arra, hogy 

jegyzetfüzetet, magnetofont, videokamerát használva rögzítsék eltűnő-félben lévő kultúrájukat. 

Tanítják az általuk alapvetőnek tartott néprajzi terepmunka elemeit: a naplóírást, családfaké-

szítést, bevonják a „közösségi terepmunkásokat” események szervezésébe és a kulturális köz-

pont egyéb munkáiba. A „közösségi terepmunka-programot” modellként ajánlják az ICOM-nak 

és a Csendes-óceáni Múzeumok Szövetségének.‖ (BALÁZS, 2005:70) 



110 

Hazai jó példát is említhetünk. A Néprajzi Múzeum MaDok kollektív jelenkutatási program-

ja kutatói hálózat kiépítését tűzte ki célul, a tárgyakhoz rendelhető sokrétű dokumentáció érde-

kében. A hangsúly eltolódott a tárgyról az információra, az emberek által tárgyakra ruházott 

tudásra, eredeti használatmódokra, szimbolikus tartalmakra. Így a tárggyal kapcsolatos tudniva-

lók szélesebb körű feltárására nyílt lehetőség, miközben múzeumba kerülésével kontextusváltás, 

azaz a tárgy új használata kezdődött el. A kortárs tárgyi világ megőrzésére és a jelenkor múze-

umi dokumentációjára helyezi a hangsúlyt, egy központi nyilvántartási rendszer felépítésével és 

működtetésével. Ezzel egy nyitott tudományos fórum kialakítására tett kísérlet. A MaDok-

hálózat alapelve az internetes hozzáférés létrehozása önálló oldalakból álló egység, az adatbá-

zis, a legfontosabb információk és tudományos segédeszközök elhelyezésére.  

A kutatócsoport a kulturális örökséget nem csak az örökség megnyilvánult formájában (tá r-

gyi kulturális örökség meghatározás) vagy az örökség gyakorlataként (az örökségi tevékenység 

és az örökséghordozók relációjában, azaz a szellemi kulturális örökség meghatározás szerint) 

értelmezi, hanem bevonja annak meghatározásába az örökség meghatározóját  (azaz az örökség-

védőt), valamint az örökségvédelem eredményének befogadóit, azokat, akiket az örökségvéde-

lem haszonélvezőként céloz, illetve határoz meg. Gyakorlatilag a kutatott közösségekkel való 

kutatópartneri együttműködésről van szó. Ebből egyértelműen következik a kutatói felelősség 

átgondolása, hiszen fokozott figyelmet igényel az etikai normák betartása. Miközben a megszo-

kott kötelezettségek is érvényben vannak, mint pl. az, hogy nem sértheti a kutatásba bevont em-

berek biztonságát, méltóságát, magánéletét, anonimitásra  (illetve nyilvánosságra) vonatkozó 

igényét. Szem előtt kell tartani, hogy a kutatás olyan változásokat idézhet elő, amelyek pozití-

van vagy negatívan érinthetik azokat az embereket, akikkel dolgozunk, illetve akiket tanulmá-

nyozunk. Elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsuk az emberek fizikai, pszichés és anyagi „jó-

létét‖, és még sorolhatnánk. Mindenképpen különös gonddal kell eljárni a hatékony tárgyalás 

érdekében az érintett egyénekkel vagy csoportokkal. Csakis így lehet olyan munkakapcsolatot 

kialakítani, amely mindkét fél számára előnyös lehet. (AAA ETIKAI KÓDEXE, Preambulum) 

A kutatási célok és módszerek megválasztásakor figyelembe kell venni azt, hogy a szellemi 

örökségvédelemmel összefüggő kutatási területek nem azonosak más társadalomtudományi, pl. 

néprajzi kutatások által bejárt területekkel. Fogalomrendszere annál sokkal bonyolultabb, meg-

közelítése interdiszciplinaritást kíván. Kortárs jelenségek lévén kortárs szemléletű és megköz e-

lítésű tanulmányozása szükséges. Ha a vizsgálat ideje megegyezik a vizsgált jelenség idejével, a 

kulturális és társadalmi jelenségek, mint az „örökség‖ megfigyelése, dokumentálása teljesebb és 

információkban gazdagabb lehet. Ebben a felfogásban a jelenkor szerepe felértékelődik és a 

kutatás kitűntetett terepévé válik, ugyanakkor megkönnyíti az örökség jelenidejűségének értel-

mezését is. Lehetőség szerint kerülni kell a mára jelentését veszített formákat, és felfedezni a 

jelen „örökségpalettáját‖. Megkeresni azokat a többféle kontextusban értelmezhető kulturális 

jelenségeket, amelyeket nemcsak őrzünk, hanem amelyekkel azonosulni is tudunk. Azokat a 

tárgyainkat, tereinket, hagyományainkat, kultúránkat „hozzuk lendületbe‖, amelyek aktualizá l-

hatóak. (TÓTH, 2010) Ez a szemlélet talán feloldhatja a kulturális örökség paradigmában rejlő 

paradoxont is, miszerint, hogyan lehet egy kulturális entitást a maga vélt vagy valós változat-

lanságában megőrizni egy változásra ítélt társadalmi-kulturális közegben. Semmiképpen sem 

magában, hanem a védő-gyakorló/hordozó-befogadó relációjában való értelmezéssel, a társa-

dalmi gyakorlatok változásának tudomásulvételével, a kulturális örökségként értelmezett hely-

színek és elemek vizsgálatában az értékítéletek helyett az interakció (kritikai) előtérbe helyez é-
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sével. A sikeres örökségvédelem tehát számít a helyiek részvételére, beemeli őket a védendő 

elemek összeállításába, lehetőséget biztosít számukra annak dinamikus, változáskövető kezelé-

sére, ezzel teret nyit az örökség in situ megőrzésére. (SONKOLY, 2010) 

Szellemi világörökségünk feltárásában, gondos és felelősségteljes védelmében és megőr-

zésében komoly felelőssége van a jelen kultúrakutatóinak. A kutatások átgondoltsága, az ered-

ményeik felhasználhatósága, valamint a további kutatások ösztönzése és támogatása kiemelten 

fontos eszköze, sőt kulcsa lehet a sikeres örökségvédelemnek és az elkövetkező évek eredmé-

nyességének. 
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AGÁRDI PÇT ER :  Kulturális  t rendek és  műveltségfelfogások  az 

évtizedfordulón  

Fodor Ákos: Sms a kultúrsátorból 

    egy már összedőlt 

s egy még föl nem épült ház 

 között lakhatok 

(Élet és Irodalom 2006. május 19. 23. p.) 

 

A kulturális valóság- és önismeret feladatai, teljesítményei, szakmai gyújtópontjai nem köthetők 

naptári fordulókhoz. Mégsem haszontalan a század második évtizedének küszöbén feltenni a 

kérdést: mi a helyzet a mai magyar művelődésben. A pécsi kultúraközvetítő-képzés 35. évfordu-

lóján túl a válaszadási kísérletre az is alkalmat kínál,
1
 hogy a rendszerváltozás-történeti pillanat 

is kikényszeríti a helyzet tudatosítását: egy gyökeres, bár még beláthatatlan távlatú politikai 

kurzusváltás időszakában vagyunk. 

Ripp Zoltán legutóbb így fogalmazott: hazánkban „az 1989-es demokratikus köztársaság 

alapjait megrengető közjogi ellenforradalom érlelődik, a korábbinál is gátlástalanabb hatalmi 

térfoglalással, a szellemi életben megkezdett hittérítő agresszióval párosulva‖. Egy olyan auto-

riter, populista, „keresztény-nemzeti mázzal bevont‖ »demokratúrás« rendszer felé megyünk, 

amelynek modernizációs potenciálja és tényleges stratégiája (még akár tekintélyelvű keretben 

is) meglehetősen kétséges (RIPP, 2010:66-83). Ennek a formálódó új rendszernek már most is 

láthatók az antiliberális, „nemzeties‖ és „evangelizációs‖ zászlókat lobogtató, szigorúan centra-

lizáló, a múltba visszaforduló kulturális, oktatás- és művelődésügyi kísérőjelenségei, sőt pillé-

rei. Tettem már kísérletet egy-egy időszak kultúrpolitikájának szakmai indíttatású, tárgyilagos-

ságra törekvő kortársi bírálatára (AGÁRDI, 1991, 1994, 1997, 2002, 2005, 2010a). Meglenne az 

indokoltsága ennek az áttekintésnek a most kezdődővel is, de ehelyütt mégsem a Fidesz -

művelődéspolitika már látható koncepciójának, intézkedéseinek és a mögülük rekonstruálható 

kulturális világképnek az elemzésére vállalkozom. Itt és most nem vonom meg a nyolc évig 

hatalomban volt szocialisták és liberálisok művelődésfelfogásának, valamint kulturális ko r-

mányzati cselekvésének, illetve ezek baloldali és „baloldali‖ karakterének a szigorúan kritikus 

mérlegét sem. E tanulmány keretei között a művelődéspolitikáknál sokkal tágabb dimenzió, az 

ország műveltségi állapota foglalkoztat, már csak azért is, mivel ez a szempont, azaz a 

makrokulturális tények és trendek olykor sajnos „nem szokták zavarni‖ a mindenkori kulturális 

ideológiákat, a tevőleges kormányzati és/vagy ellenzéki művelődéspolitikákat.  

Természetesen csupán néhány műveltségi és művelődési tendencia megnevezésére, sarkított 

kiemelésekre törekedhetek; tanulmányom nem helyettesítheti a magyar nemzeti kultúra állapo-

tának, intézményrendszerének, ágazatainak felmérésére illetékes kollektív vagy  egyszemélyes 

tudományos szintéziseket. Amúgy nem túl bőségesen állnak a rendelkezésünkre ilyenek, de még 

ezeket is alig ismerik, forgatják, használják az illetékesek, közöttük a politikai osztály képvise-

                                                 
1
 A tanulmány korábbi, nyers változata a Pécsett 2010. május 6–7-én „Kulturális iránytű. Európa jövője, a 

jövő kultúrája” címmel rendezett konferencia előadása nyomán készült. A kézirat és a hivatkozások lezárása: 

2010. szeptember 20. 
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lői – tisztelet a kivételeknek. Pedig az elmúlt években, ha töredezetten is, de folytatódtak s a 

nyilvánosság (benne a politika) rendelkezésére álltak–állnak a szisztematikus művelődésszocio-

lógiai kutatások. 

A Hidy Péter és Vitányi Iván irányította 90-es évekbeli analízisek és összegezések (VITÁNYI 

1997, 2005: 240-286, 2006) majd ezek továbbfejlesztései, a friss szabadidő-kutatások 

(FALUSSY, 2004), a Találkozások c. sorozat Hunyadi Zsuzsa és mások által írott kötetei, az új 

szociológiai elemzések és összefoglalások sok tanulságos, esetenként megdöbbentő adattal és 

általánosítható tanulsággal szolgáltak s szolgálnak ma is. Közben a társadalomtudományokban 

itthon is végbement egy ún. kulturális fordulat, a hagyományos irodalom- és művészettudomá-

nyokban pedig egy ún. mediális nyitás tapasztalható. Általában is: a cultural studies-típusú 

vizsgálatok egyre szélesebb és újszerűbb témaköröket, illetve multidiszciplináris megközelíté-

seket vonnak be a kutatásokba. (BÓKAY, 1997; KULCSÁR SZABÓ−SZIRÁK, 2003; BALÁZS−BÓDI, 

2005; OLÁH −SIMON−SZIRÁK, 2006; JENEY−SZEGEDY-MASZÁK, 2006; HAVASRÇTI – SZÍJÁRTÓ, 

2008; CSÁSZI, 2008; KULCSÁR SZABÓ, 2010; VITÁNYI, 2010) Ezek eredményei fontos innováci-

ókat eredményeztek a kortárs kultúra – benne mindenekelőtt a populáris és tömegkommuniká-

ciós szféra természetének – megértő feltárásában, s egyúttal nemzetközileg is karakterizálha-

tóbbá tették a hazai tendenciákat. 

 

Változó műveltségfogalmak 

A tudományos felismerések új fogalmakat, paradigmákat, szempontokat (némelykor persze 

csupán divatszavakat) vezettek be a kulturális diskurzusokba, hadd utaljak a „McWorld kontra 

Dzsihad” kulturális alternatívájára, a posztmodernre, a posztkulturális társadalomra, a 

hálózatiságra, az élmény- és a rizikótársadalomra, a médiakonvergenciára stb. Annak örülhe-

tünk, hogy a társadalomtudományokban végbement „kulturális fordulat‖ ráirányította a figye l-

met az addig döntően „materiálisnak‖, gazdasági megalapozottságúnak hitt objektív társadalmi-

életmódbeli folyamatok kulturális determináltságára és összefüggéseire, igaz, ez egyáltalán nem 

vadonatúj felismerés, hiszen például Vitányi már három évtizeddel ezelőtt, méghozzá élesen 

polemikus hangvétellel megfogalmazta (VITÁNYI, 1983 és AGÁRDI, 1983). A „kulturális fordu-

lattal‖ talán emelkedett a „puhább‖ társadalomtudományok presztízse, mindazonáltal e változá-

soknak a társadalmi-közéleti cselekvés, a politika dimenzióiban (polity, politics, policy) 

(BAYER, 1999:9-25) Magyarországon alig voltak termékeny, hosszú távú, művelődésstratégiai 

mértékű pozitív következményei. Sőt, mivel ez a kulturális fordulat nagyjából egybeesett a tár-

sadalomtudományok és a történelemszemlélet ún. posztmodernesedésével , az egyértelmű érték-

rendeket, haladáselvű normákat felváltó szubjektivizálódással, a „narratívák és diskurzusok‖ 

relativizáló elméleti metodikájával, továbbá a hazai rendszerváltás, a politika 

professzionalizálódása nyomán a küldetéstudatosan átpolitizált humán értelmiségi szerep leér-

tékelődésével, a kultúra „rögtön‖ vesztett is rangjából. Hiszen a posztmodern „ideológiamentes‖ 

újideológiájaként minden egyéni, csoport- és szubkultúra, értékrend és értékkollízió elbeszélé-

sek és szimbólumok legitim, „egyenrangú‖ alakzataként definiálódik és igazolódik, s ezáltal 

maga az értelmiségi és kultúraközvetítői hivatás is – okkal, ok nélkül – lefokoztatik a korábbi-

akhoz képest. 

De szálljunk le a kultúratudományi metaelmélet „magas‖ lováról, s végre vessünk pillantást 

a magyar társadalomban zajló kulturális folyamatokra. Ezek közé természetesen, sőt elsődlege-

sen, alapozó módon az oktatás állapota és eredményessége is beletartozik, de ehelyütt, az aláb-
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biakban elsősorban az iskolán kívüli kultúraközvetítésre koncentrálok. A legtöbb elemzés és 

összegezés többirányú, ellentmondásos arculatúnak láttatja a hazai műveltségi viszonyokat és 

kultúrát (pl. KAPITÁNY Ágnes–KAPITÁNY Gábor, 2009:18-84), még ha vannak is, akik inkább a 

pozitívumokra, a modernizációs és globalizációs eredményekre, mások pedig a negatívumokra, 

a társadalmi-nemzeti kockázatokra és a minőségi süllyedésre tesznek erősebb nyomatékot. Ezt 

az ellentmondásos kettősséget bemutatva, a negatívumokat is sorolva, három évvel ezelőtti ta-

nulmányomban a hangsúlyt magam inkább az újdonságokra, a mediális, digitális és mobilkom-

munikációs kultúraváltás termékenyítő esélyeire, azaz a pozitívumokra tettem (AGÁRDI, 2008). 

Úgy véltem: minden súlyos tünet ellenére meg kell védeni a jórészt a fiatal generációkra jellem-

ző, esetenként radikálisan új kulturális életformákat, szokásokat, értékrendeket az avítt konzer-

vativizmussal, a régi kánonok nosztalgikus vagy értetlen számonkérésével, egyfajta nemzeti 

bezárkózással, sérelmi és panaszkultúrával, vagy éppen az arisztokratizmussal és sznobizmussal 

szemben. A „válság vagy megújulás‖, a „leépülés vagy modernizáció‖, a „dezintegráció vagy 

innováció‖ pólusai közül – bár a negatív tüneteket is erőteljesen szóvá tettem – 2007-ben az 

utóbbiak erősebb vonzását, kedvező hatását emeltem ki és üdvözöltem. 2010 őszén, az évtized-

fordulón is fönntartom ennek a nem elvtelen békítgetésnek szánt „egyrészt–másrészt‖ árnyalás-

nak az igényét, de ma sokkal súlyosabbnak és rapidabbnak látom a negatív tüneteket, főleg a 

társadalom általános és mindennapi kulturáltságát, a közműveltséget, a kulturális esélyegyenlőt-

lenségek megmerevedését illetően. Az elmúlt három év egyértelműbbé tette számomra ennek a 

kulturális állapotnak a veszélyes szociálpszichológiai, társadalompolitikai együtthatóit és kö-

vetkezményeit is. Ugyanakkor mostanra világossá vált: a korábbi, köztük a szocialista–

szabaddemokrata kormányzatok nem vagy alig számoltak e folyamatokkal; az akkori ellenzék i-

ek és a 2010 nyarára hatalomba kerültek viszont durván visszaéltek–visszaélnek velük, sőt ag-

resszív módon rá is játszanak e trendekre, elég csupán az iskolai szegregáció konzervatív meg-

védésére utalni. 

 

Kétarcúság a kultúraváltás tükrében 

A közelmúltban kerültek nyilvánosságra egy 3000 fős mintán végzett friss művelődésszocioló-

giai kutatás (Szonda Ipsos, illetve az MTA Politikai Tudományok Intézetének Érték- és kultúra-

kutató Műhelye) összegezései (ANTALÓCZY, FÜSTÖS, HANKISS, 2009 és 2010). Ezek tükrében is 

örvendetes, hogy kulturálisan mobilabbá váltak egyes társadalmi rétegek, csoportok, hogy pl. 

nőtt a fesztiválok iránti érdeklődés és a különböző alternatív szubkultúrák vonzereje. (Çrdekes 

tünet, hogy a kulturális témájú egyetemi szak- és diplomadolgozatok között megszaporodtak az 

egyes ifjúsági szubkultúrákkal foglalkozók. (Pl.: ÓBER, 2009) Számos tapasztalat bizonyítja: 

csökkentek az „elit-‖ és a „tömegkultúra‖ közötti elvi ellentétek, a válaszfalak kezdenek alacso-

nyabbá válni, méghozzá igazi kvalitások révén; hadd utaljak csak az – igaz: éppen idén felbom-

ló – Kispál és a Borzra, továbbá a Quimby, a 30Y vagy éppen a Csík-zenekar népszerűségére, a 

jazz-boomra, a Sziget-, az EFOTT- és a Művészetek Völgye-jelenségre, vagy éppen az igénye-

sebb crossover terjedésére. 

Adatok bizonyítják, hogy – legalább is a kulturális érdeklődés vonatkozásában – némileg 

csökkentek a regionális különbségek; a megyeszékhelyen élők kulturális aktivitása erősebb a 

budapestiekénél (a községek, kisvárosok lakosságáé persze nem); vidéken a fővárosinál is sű-

rűbb a mobiltelefóniás ellátottság. A 14 éven felüli lakosság internethasználata végre átlépte az  

50%-ot, még ha ez továbbra is 10-15%-os lemaradást mutat az Európai Unió átlagához képest; s 
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már nem az ún. csak passzív internet-látogatók, honlapolvasók vannak többségben, hanem az 

interaktívak, a nyitottak, a tudatosan keresők és főleg a közösségi oldalak elkötelezettjei 

(CSEPELI–PRAZSÁK, 2010). A digitális szakadék általánosságban nem csökkent, de a kulturáli-

san is ösztönző hálózatosodás új társadalmi és lokális tereket is meghódított. Az alulról jövő, 

civil kulturális kezdeményezések erejét, kreativitását és konfliktustűrő képességét is számos bi-

zonyíték támasztja alá. A kultúraváltás fontos jelensége az ún. ikonikus fordulat (BALÁZS–H. 

VARGA, 2009), amelynek nem csupán a televízió- és internetfüggőséggel kapcsolatos, a fogal-

mi-értelmi-érzelmi kultúrát gyengítő kockázatai vannak, hanem olyan pozitívumai is, mint az 

amatőr filmezés, a digitális fényképezés, a nemzetközi fájlcsere és „letöltésőrület‖ terjedése, a 

YouTube-nyilvánosság szélesedése. E pozitívumok – Vitányi Iván kedvelt fordulatával 

(VITÁNYI, 1997) a „jó hírek‖ – közé tartozik a modernizálódó hazai múzeumi és kiállítási in-

tézmények, illetve egyes rendezvényeik vonzerejének látványos növekedése is, hadd emlékez-

tessek csak a 2010. június 19-i Múzeumok Éjszakája kirobbanó sikerére. 

A szakmai köztudatban, legalább elvileg és verbálisan kezd elfogadottá válni: a kultúra sa-

ját, szűkebben értett, belső szférája, klasszikus és modern, elit és populáris értékei mellett az 

életminőség meghatározó normája a hétköznapok, az emberi kapcsolatok kulturáltsága, a visel-

kedés és a politikai kultúra is. Ez a felismerés kedvező szemléletváltásra vall, még ha nem járt 

is együtt a mindennapok kulturáltságának érzékelhető tényleges javulásával, sőt a valóságban 

éppen hogy ellentétes folyamatokat kell megélnünk: az eldurvulásét. Hankiss Elemér elavult-

nak, nevetségesnek mondja a kultúra magasra és alacsonyra való tagolását, helyette – ha egyál-

talán beszélhetünk két kultúráról – ezt ajánlja: „van egy szimbolikus kultúra, művészek, kultúra-

szakértők stb., akik a szimbólumokat termelik: zenét, színházat, sakkot, játékot, internetes játé-

kot, filmet. Ez a kultúra olyan szimbólumokat teremt, amelyek segítenek a megértésben, segíte-

nek az embernek élni, szembenézni az élet problémáival, illetve a többieket elviselni, saját ma-

gát elviselni […] A másik a mindennapi kultúra, a viselkedéskultúra, amibe belejátszanak a 

szimbólumok, de azért nem feltétlenül szimbolikus benne minden. […] A kultúrának a nem 

szimbolikus része legalább vagy a kevésbé szimbolikus része legalább olyan fontos vagy fonto-

sabb, mint a kifejezetten kifinomult, magas szintre kicsiszolt szimbólumoknak a rendszere.‖ 

(ANTALÓCZY-FÜSTÖS-HANKISS, 2009:423-424) 

Ám ha valaki túlzottnak tartja is ezt a megfogalmazást, tény: olyan nagyságrendű globális és 

egyúttal hazai kultúraváltás tanúi, részesei vagyunk, amely sok vonatkozásban analóg funkciójú 

a korábbi nagy történelmi kultúraváltásokkal, a kereszténység fölvételével, a humanizmussal és 

reneszánsszal, a protestantizmussal, a felvilágosodás és reformkor nemzeti fordulatával , vala-

mint a XX. század eleji polgári modernizációval. Mindez együtt jár a műveltségfogalmak kor-

szerűsödésével, átstrukturálódásával: ha művelődéstörténetileg nézzük, a mágikus-

sámánisztikus világkép, a keresztény írásbeliség és könyvműveltség, a Gutenberg-galaxis után 

beértünk a médiaműveltség, az információs műveltség, illetve írástudás, sőt legújabban az ún. 

posztkulturális vagy a multimodális műveltség paradigmáinak korába. (BALÁZS–BÓDI, 2005; 

VARGA, 2008; BÓKAY 2002; KOLTAY 2009) Olyan kikerülhetetlen nemzetközi expresszvonat ez 

a mostani kultúraváltás, amelyre fel kell kapaszkodni, ha nem akarunk végleg lekésni saját 

nemzeti esélyeinkről. Vagy netalán, tragikus következményekkel számolva, feküdjünk eléje? A 

tét annál is nagyobb, mivel ez a globális kultúraváltás – sok fájdalmas kísérőjelensége ellenére 

– a nemzeti kultúra gazdagodását, demokratizálódását és nemzetköziesedését, azaz ismertségé-

nek és presztízsének növekedését eredményez(het)i. A globalizáció ugyanis a kultúra övezeté-
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ben sem csak szolgai utánzást, sodródást jelent, s nem is szükségképpen a multinacionális tőke 

korlátlan uralmának eufémizmusa, hanem – még egy kis nemzet esetében is – az értéknépszerű-

sítés, sőt a folyamatalakítás lehetőségét, az expresszvonat előtt elágazó vágányok közötti vá-

lasztásba történő némi beleszólás esélyét is kínálhatja. 

Veszteségek, kétarcúságok és ellentmondásosságok kimutathatóak voltak a korábbi radikális 

nemzeti vagy/és globális kultúraváltások esetében is. Ma sem szükséges őket lihegő 

sznobériával, kincstári optimizmussal vagy csupán mundérbecsületből igazolni, pláne megideo-

logizálni – még a konzervatív-védekező sérelmi hangulatkeltés ellenpólusaként, azzal jogosan 

vitatkozva sem. A mobilkommunikációs és digitális kultúraváltás, az interne t, a web 2.0 az 

egyik oldalról például bővíti az interperszonális kapcsolatokat, erősíti a kreativitást és a közös-

ségi jelleget, másik oldalról viszont nivellál, páratlanul széles nyilvánosságot teremt a szélsősé-

ges, demagóg nézeteknek is és a kommentelés anonimitása révén a felelőtlenséget szintén esz-

kalálja (CSEPELI, 2009). Az sms-nyelv és -szimbólumrendszer – szemben a purista nyelvféltő 

hangulatkeltéssel – gazdagítja a nyelvet, rengeteg találó, ötletes, szellemes alakzatot visz be 

anyanyelvünkbe, a nyelvi szubkultúra számos elemét teszi köz- és irodalmi nyelvivé, másrészt 

viszont több ponton szürkít is, homogenizál és esetenként vulgarizál, durvít. A kettősségekre és 

paradoxonokra, a nyereség–veszteség-egyenleg hullámzásaira jó példa a könyvolvasásra fordí-

tott szabadidőnek a rendszeres olvasók között is tapasztalt csökkenése, a nemzetközi és hazai 

könyvtárhasználati trendek kettős arculata is (BALOGH, 2010). Hogy a kulturális életformát te-

kintve mennyire kétesélyes, értékváltós, bizonytalan, az orientálódást nehézzé tevő kor a miénk, 

azt tökéletesen érzékelteti Fodor Ákos Sms a kultúrsátorból című keserédes haikuja, mely ta-

nulmányom mottójaként olvasható: „egy már összedőlt / s egy még föl nem épült ház / között 

lakhatok‖. A nosztalgiát kifordító, a sms-t az SOS-re alludáló háromsoros versremek maga is 

gazdag hermeneutikai és recepcióesztétikai analízis tárgya lehetne, de enélkül sem szükséges 

parafrazeálni: önmagáért beszél. A kultúraváltástól vagy akár paradox kettősségeitől élesen 

megkülönböztetném ugyanakkor azokat a „rossz híreket‖, amelyekre nem mentség semmiféle 

globális, technikai, digitális eredetű vagy természetű fordulat, sőt forradalom.  

 

A „nem menthető” degradálódás tünetei 

Számos olyan kulturális, illetve „antikulturális‖ tendencia tapasztalható, amelyre nem kínálhat 

magyarázatot s amelyek miatt nem is adhat fölmentést a kommunikáció és a művelődés szerke-

zetének átalakulása, a modernizáció, a globalizáció és az európai integráció. Ezeknek a negat í-

vumoknak a bírálata így aligha tekinthető a korábbi kánonok iránti nosztalgiának vagy funda-

mentalista aggodalmaskodásnak. E tendenciák – persze céltudatos, hosszú távú és kitartó mun-

kát igénylő – korrekciója döntően az intézményeken, az embereken, a közösségi, civil cselekvé-

sen, az oktatásügyön és a közművelődésen, a médiumokon, a politikai mintákon s nem utolsó-

sorban az értelmiség, az írástudók nyilvánosság előtti felelősségén múlik. Jóllehet ennek a pra-

xisnak is vannak objektív feltételei és akadályai, „csak‖ akarni kell; ám ezen nem „az akarat 

diadala‖ típusú szélsőséges, kirekesztő totalitarizmust vagy akár „csupán‖ a konzervatív -

tekintélyelvű centralizálást értem. Ez utóbbi – amelynek sajnos egyre több és riasztóbb példáját 

érzékelhetjük 2010-ben – a valóságos ellentmondások és torzulások rossz előjelű, történelmileg 

visszafelé mutató „rendezését‖ szolgálja. 

A negatívumok fölsorolása mindig könnyebb, mint a megalapozottan pozitív jelenségeké, 

különösen egy olyan nyilvánosságban, amelyet folyamatosan és intenzíven szőnek át a magyar 
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kulturális értelmiség – különböző előjelű – sérelmei és sirámai. Nem akarok ugyanebbe a hibá-

ba esni, de már tanulmányom elején jeleztem: most kénytelen vagyok a hangsúlyt a figyelmez-

tető gondokra, kockázatokra helyezni. Nem menthető a mediális és digitális kultúraváltással a 

szövegértés és általában az olvasáskultúra riasztó hazai állapota; annál is kevésbé, mivel szá-

mos, nálunk mediatizáltabb és digitalizáltabb európai országban is sokkal jobb a helyzet. Çvek 

óta ismert adat, hogy a felnőtt társadalom 76%-ának gyenge az alfabetizáltsága (ezen belül a 

33% súlyos szövegértési problémával küszködik). A 15 évesek háromévenkénti PISA -felmérési 

eredményei szerint átlag alatti, tartósan a 25. körüli Magyarország helyezése. Az elmúlt 40 év 

során 40%-ról 60%-ra nőtt a könyvet egyáltalán nem olvasó felnőttek aránya, rohamosan szűkül 

az igényes újság- és hetilapolvasás köre. Az elmúlt években tovább csökkent és szűkült az igé-

nyes, kreatív gyermek- és ifjúsági programok száma és műsorideje a közszolgálati rádió- és 

tévécsatornákon, hasonló a helyzet a gyermeklapokkal; a kereskedelmiek kínálata, illetve arcu-

lata pedig – enyhén szólva – igen sok kívánnivalót hagy maga után. A magyarok idegennyelv-

tudása 25 európai ország közül az utolsók között van; a háztartások kb. 60%-ának lényegében 

nincs kulturális kiadása. 

Nyíltan kell beszélni arról, hogy ezek a jelenségek s más – itt nem részletezhető – súlyos 

kulturális egyenlőtlenségek jelentős részben a legszegényebb, a leszakadó, a deprivált, köztük 

nagy számban roma származású családokra, társadalmi rétegekre, csoportokra jellemzők. 

Mindezek az adatok és tények meglehetősen közismertek a szociológiai összegezésekből; a re-

ményt, hogy ezek a – több évtizede alig változó – trendek javulni fognak, a legutóbbi kutatások 

sem igazolták vissza. A korábbiaknál modernebb matematikai-statisztikai módszerekkel, ún. 

klaszterelemzéssel végzett 2008–2009-es felmérések szerint is a felnőtt lakosság közel 50%-a 

gyakorlatilag semmilyen aktív kulturális tevékenységben nem vesz részt (a tévénézés nem so-

rolható közéjük), 66% mostanában ténylegesen nem olvasott–nem olvas könyvet (ANTALÓCZ–

FÜSTÖS–HANKISS, 2010:15-52). Ami pedig magát a televíziózást illeti: kétségbeejtő a színvo-

nal, a tényleges választék és a kulturális minőség romlása – tisztelet a kevés kivételnek. 

Többnyire persze van magyarázat e jelenségekre, s tény: a miattuk viselt felelősség nem 

köthető mechanikusan politikai kurzusokhoz. Egy dolog, hogy általában csökken a hagyomá-

nyos olvasásra fordított szabadidő (a könyvbarátoknál is), s ez összefügg a kultúravál tással. 

Egészen más viszont (tehát „nem menthető‖), hogy széles rétegek már az általános iskola e l-

végzése után kiesnek az olvasási kultúrából (sokaknál létre sem jön ez a kontaktus), nem kis 

mértékben azért, mert hat-nyolc év alatt sem sikerült alaposan és szenvedéllyel elsajátítaniuk az 

olvasás–írás képességét és örömét. Nem az internet s még csak nem is a televízió a fő „bűnös‖. 

Az is figyelmeztető trend, hogy nálunk a szülők anyagi helyzetének, társadalmi státuszának és 

iskolai végzettségének – a fejlett, különösen a skandináv országokban tapasztaltakhoz képest – 

kiugróan erős a predeterminációs szerepe a gyerekek továbbtanulási esélyei szempontjából. 

Aligha kell részletezni, hogy ennek milyen káros következményei vannak a munkavállalási és 

egyáltalán, az életesélyek szempontjából, hogy fékezően hat a társadalom belső mobilitására, 

rombolja a közlevegőt és a politikai kultúrát, vagyis hogy demokratikus deficittel, illetve a nem-

zeti integráltság súlyos zavaraival jár. Az „objektív‖ okok között nem hallgatható el, hogy az 

egy tanulóra jutó pénzügyi ráfordítások 2006-ban hazánkban az OECD-országok átlagának csak 

60%-át tették ki, a nyelvrokon finneknél tapasztalhatónak pedig az 1/7-ét (vö.: ROMSICS, 

2010a). Jóllehet a TÁRKI 2008-ban publikált háztartásimonitoring-vizsgálatai szerint az elmúlt 

évtized során valamelyest szűkült a társadalom alsó és felső decilisének jövedelme közötti szo r-
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zó, vagyis picit szűkült az olló (1992: 6-szoros; 1996: 7,5-szeres; 2003: 8,1-szeres; 2005: 7,6-

szeres; 2007: 6,5-szeres), a kulturális esélykülönbségek érzékelhetően nem csökkentek, sőt 

egyes vonatkozásban még növekedtek is. Riasztó, hogy – Kuti Çva vizsgálatai szerint – még a 

bevallott kulturális érdeklődés (tehát nem a realizált kultúrafogyasztás) adatai is romlottak, az 

ún. nagyon érdeklődők között is (KUTI, 2009:151-199). 

Çrzékelhetően nem vált kedvezőbbé a kulturális életmódok – klaszterelemzés nyomán kiala-

kított – struktúrája. Vitányi Iván 2006-os könyve (a történeti változásokat is kimutatva) így fog-

lalta össze az akkor érzékelhető tipológiát: „kultúraorientáltnak‖ tekinthető a felnőtt társadalom 

15%-a; „felhalmozónak‖ (azaz nem stabil értékorientációjú, de vegyes kulturális affinitással 

azért rendelkezőnek) 15%; „rekreatívnak‖, tehát magát kizárólag a szórakozás többnyire igény-

telen formáiban otthonérzőnek 25%; „kulturálisan passzívnak‖ 30% és „teljesen depriváltnak, 

társadalomalattinak‖ 15% (VITÁNYI, 2006:283). Nem mutat pozitív változást a némileg más 

struktúrájú 2008-as kultúrafogyasztói tipológia sem, amelyet az Antalóczy–Füstös–Hankiss-féle 

tanulmány állít fel. Eszerint a kulturális elit 10,1%-nyi; hozzáteszem: ez lényegében fél évszá-

zada változatlan arány, jóllehet közben kicserélődött ennek a rétegnek legalább a fele. A továb-

bi csoportok: a „mindent fogyasztók‖: 8,6%; a „könnyed szórakozók‖: 13,8%; a „kulturálisan 

érdeklődők‖: 20,5% és végül a „kulturálisan passzívak‖: 47,1% (ANTALÓCZY–FÜSTÖS–

HANKISS, 2010:15-52). A kulturális degradálódás, polarizálódás és fragmentálódás e tendenci-

ái nem függenek össze a kultúraváltással, még kevésbé az otthoni szórakoztató elektronika és a 

mobilkommunikációs eszközök terjedésével. Sokkal inkább a súlyos foglalkoztatási, társadalmi 

és életesély-zavarok, a kirekesztettség, az anómia és a brutalizálódás terjedésének „kulturális‖, 

pontosabban kultúrahiányos tünetcsoportjáról van szó esetükben. Aggasztó tények ezek, kor-

rekciójuk nem oldható meg hangzatos „nemzeti‖ vagy „modernizációs‖ jelszavakkal, „csak‖ 

szívós társadalom- és művelődéspolitikai építkezéssel. 

 

Szélhámosok, sarlatánok és celebek 

Ahogy a modernizáció és kultúraváltás felől „védhetetlen‖ a magyar közműveltség – fentiekben 

bemutatott – súlyos mennyiségi és minőségi deficitje, ugyanígy igazolhatatlan a tudománytalan 

nézetek, okkult tanok, régi–modern szélhámosságok döbbenetes mértékű konjunktúrája is. Igaz, 

az internetnek mint technikának is van felelőssége ezek terjedésében, de a tünetek szélesebbek 

és az okok mélyebbek. Nem részletezem most a képernyőkön rendelő csodadoktorok és sámá-

nok, jósok és asztrológusok, az ezoterikusok, az álomfejtők és babonamágusok, a pszichologi-

záló délutáni showmanek és –ladyk szellemi-erkölcsi (olykor emberi életeket kockáztató) bűn-

tetteit, melyeket természet- és orvostudományi zöldségek gyanánt vagy éppen a „zöld‖, azaz a 

környezeti problémák kapcsán terjesztenek. Ez a rombolás (melyet a csillogó-csábító reklámok 

sem enyhítenek, sőt…) a nagyszámú gyereknézőt is sújtja. De általában is megingatja az (úgy-

ahogy) megismert, elsajátított természettudományos világkép józan kereteibe, stabil alapjaiba 

vetett hitet – különösen a tájékozatlan és védtelen, a hiszékenységre hajlamos, képernyő- és 

internetfüggő embertársainkban. A kortárs filmművészet kiemelkedő egyénisége, Mundruczó 

Kornél a Klubrádióban 2010. augusztus 21-én délelőtt, Kun Zsuzsával folytatott beszélgetésben 

ezeket a negatív „kulturális‖ jelenséget összefüggésbe hozza a magyar társadalomban – szerinte 

– erősnek mutatkozó infantilizmussal, szabadság- és szuverenitás-deficittel, befolyásolhatóság-

gal és manipulálhatósággal is, amelynek egyik további következménye a modern, kísérletező 

szellemű humanista művészettel szembeni idegenség is. 
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A sarlatánságot népszerűsítő – esetenként eredetileg információs rendeltetésű – televíziós, 

rádiós műsorok, illetve internet-szolgáltatások egyre jobban összekeverednek a „művészi‖ igé-

nyű fikciós műfajokkal, a sci-fik, horrorok, vámpírprodukciók, az erőszakban tobzódó felnőtt- s 

gyermekrajzfilmek világképével, azaz egybecsúsztatják a reális és a virtuális valóságot. Ez a 

tudományellenes, üzleti érdekektől vezérelt felelőtlen tendencia az egyébként nem túl népszerű 

közszolgálati csatornákban is terjed, miközben nem kap meggyőző erejű, hatékony és széles 

körű kritikát a szakmáktól, a tudományos ismeretterjesztéstől, illetve „alternatív‖ tévéműsorok-

tól. Kevés erre a közoktatás kötelező tanrendje, a Magyar Tudományos Akadémia egy-egy fel-

hívása, néhány okos publicisztika vagy éppen a Vágó István s mások kezdeményezte rokon-

szenves civil mozgalom, a Szkeptikus Társaság: az internet, a médianyilvánosság és a mobilte-

lefónia tömegességével sajnos nem tudják fölvenni a versenyt. S a populáris médiakultúrát vé-

delmező, minden narrációt, minden létezőt legitimáló egyes posztmodern „teóriák‖ még igazol-

ni is látszanak ezt a „sokszínűséget‖. 

Az elmúlt évtizedek során a nálunk fejlettebb országok lakosságának egy részében is meg-

rendült a tudományokba vetett széleskörű bizalom. Jócskán vannak egyelőre megválaszolatlan 

és megválaszolhatatlan kérdések; továbbá számos valódi tudományos polémia is borzolhatja a 

kedélyeket – például a globális felmelegedésről. A tudományos viták örvén azonban gyakran 

igyekeznek eladni tenyérbe mászóan tudománytalan, amatőr, sőt kontár „elméleteket‖, ame-

lyekkel szemben hiányzik a szakmák önérzetes föllépése. Azzal a – némileg érthető – arisztok-

ratizmussal érvelnek, hogy ‘nem szabad fölvenni ezt a koszos kesztyűt, mert ha vitába szállnánk 

ezekkel a nézetekkel, óhatatlanul ránk is ragad valami a sárból‘. A sarlatán és csaló nézetek 

olyan széles körben terjednek, hogy már a főiskolai és egyetemi vizsgákon is egyre gyakrabban 

kell szembesüljenek velük a tanárok. Az egyének gyakori stabilitás- és perspektívahiánya, a 

családok, közösségek, nemzetek és a világ előtti félelmetes kihívások, a globális veszélyek és 

bizonytalanságok, a terrorizmus, az ökológiai és éghajlati katasztrófák – a világtörténelemben 

nem először – az évezredfordulón új ösztönzést adtak a végítélet-pszichózisoknak és a megvál-

tás-teóriáknak. Nem a vallásos világképek transzcendens értékorientációját illetem e bírálattal, 

hanem a vallások hitvilágára, tradícióira és bensőségességére is veszélyt jelentő újpogányságot, 

fundamentalista babonaságot. Bizony újra aktuálisak felvilágosodás kori nagy nemzeti költő-

inknek, köztük Berzsenyi Dánielnek a racionalitást költői hitellel védő episztolái és epigram-

mái, a sötét babonák ellen indított szellemi küzdelme, a Vandál bölcsesség vagy A Pesti Ma-

gyar Társasághoz intézett aggodalmas költői kérdése: „Ki kétli s kérdi, hogy csak a dicső ész / 

Emel ki minket a barmok sorából? / Ki kétli azt, hogy minden érdemünk, / minden szerencsénk 

ezzel nő s hanyatlik?‖ 

 

A történelmi tudat megzavarodása 

A régi, felújított vagy új keletű vandál bölcsességek között különösen fájdalmasak és veszélye-

sek az áltörténelmi tanok. Rohamosan terjednek az őstörténeti kontárkodások, a históriai babo-

nák, a dilettáns származástani nézetek, amatőr nyelvészkedések, okkult régészkedések „produk-

ciói‖. Magukat komoly értelmiségieknek tartók is összekeverik a történelmi genetikát, az etn i-

kum származástanát és a nyelv históriáját. A szkíta–hun– szittya–avar geneológia „tudós‖ nép-

szerűsítői (akiknek pozícióit vélhetőleg komoly szponzoráció is erősíti) osztrák–labanc–szovjet 

ármánynak tartják a finnugor nyelvcsaládhoz tartozás elméletét; de vannak ennél is 

„mélymagyarabb‖ víziók: a magyar nyelv és kultúra világelső voltáról, Jézus magyar származá-
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sáról, a pogány ősvallás és a kereszténység szintéziséről. Köz- és felsőoktatási tankönyvcsomag 

is jelent meg ebben a szellemben (NAGY, 2008). Különösen tipikus példája volt ennek a zavaros 

komplexitásnak – az egykor jobb arcát mutató – Szaniszló Ferenc vizuális monológja az 

EchoTV 2010. január 10-i műsorában, amelynek során a sumerológia melletti érvektől az ún. 

„kisugárzások‖ népszerűsítésén át jutott el a szélsőjobboldali szellemiségű napi politikai állás-

foglalásig. Ez a koktél nem csupán a józan nyilvánosságot, a normális politikai kultúrát vesz é-

lyezteti, hanem a demokratikus érzületű konzervatív, a vallásos világképet, a nemzeti önbecsü-

lést is. Çrdemes e „kulturális helyzet‖ jellemzésére néhány tipikus s a lényeget tekintve egybe-

hangzó véleményt idézni a hazai értelmiség különböző értékrendbeli és ideológiai-politikai tér-

felén helyet foglalóktól, az egymásétól markánsan elütő kutatási módszertant képviselőktől.  

„Változatlanul tovább él – írja R. Várkonyi Ágnes – […] az a romantikus történelemfelfo-

gás, amely a magyar múlt döntően fontos korszakait mondhatni egyetlen nagy kuruc–labanc 

csikicsukinak tekinti, néhány, rendszerint tendenciózusan félreértett főszereplővel.‖ (R. 

VÁRKONYI, 2007:8-9) Más nemzetek korábbi életszakaszaiban is bevett szokás volt a kollektív 

emlékezet tudatos politikai befolyásolása és a történelemnek az éppen aktuális szükségletekhez 

való hozzáigazítása – a mindenkori hatalom és/vagy ellenzéke megrendeléseként. Szabó Miklós 

szerint szervesen beleillik ez a programideológiák vagy állapotideológiák mechanizmusába 

(SZABÓ Miklós, 1989). A kollektív emlékezet, a történelmi tudat látványos, érzelmileg túlheví-

tett, historizáló manipulálása – a heroizálás és a bűnbakképző kompromittálás kettős gesztusá-

val – különösen erős tapasztalata a világrendszerváltás utáni posztszocialista országoknak, köz-

tük hazánknak, ahogy ezt legutóbb Pataki Ferenc elemezte szociálpszichológiai szemszögből 

(PATAKI, 2010a:27-41). Az emlékezetpolitikai manipuláció leggyorsabban ott, abban a nemze-

dékben hat, ahol hiányoznak a szisztematikus történelmi ismeretek – részben az oktatás, részben 

a személyes és mediális tapasztalatátadás hiányosságai, felszínessége miatt. Itt ér össze a tágabb 

kulturális-oktatási-mediális szféra és a direkt, irányított politikai nyilvánosság, s ezért is van 

roppant felelőssége a hatalmilag vezérelt emlékezetpolitikának, főleg vizualizált övezetének, a 

televízióknak, bulvárlapoknak, a népszerű internetes honlapoknak, a plakátoknak. E médiumok 

ugyanis képesek végtelenül leegyszerűsített képi „magyarázatot‖ adni és „lényegiséget‖ tula j-

donítani egy-egy összetett valóságos vagy szimbolikus esemény kiragadott elemének, s ezzel 

akár önigazoló-önheroizáló vagy éppen megbélyegző-kirekesztő tömegindulatokat mozgósítani. 

Pataki szerint „a hun–magyar-rokonság, a sumér eredet, a »halszagú« finn testvériség ügye, 

netán az ősmagyar hitvilág és a rovásírás inkább belterjes, szektaszerű csoportokat érint‖, míg 

vannak ezekhez a tételekhez képest vadabb, aktualizálóbb és újkori történelmi mítoszok 

(PATAKI, 2010a:29). Ez az elkülönítés azonban – szerintem – nem ennyire magától értetődő. Az 

előbbiek sem veszélytelenek: éppen a nemzeti történelem előzményeiről, kezdeteiről betáplált 

hazugságok, manipulációk alapozzák meg az egész nemzeti világkép torzítását, sérelmi vagy 

felelősségáthárító elrajzolását, amire azután könnyen ráépíthetők a „magyarellenes 

világösszeesküvések‖, a Szent Korona-tan aktualizálásai, a Trianon-hisztériák, a holokausztta-

gadás vagy éppen a 2010-es „forradalom‖ hamis és bornírt ideológiája. „Valamely nyilvánvaló-

an hamis, az ismert tényeknek ellentmondó tétel népszerűsége nyilván gazdasági, politikai és 

társaslélektani körülményektől függ. […] Néhány évvel később ezek a kezdetben marginális t é-

bolygások milliók ünnepélyes meggyőződésévé váltak‖ – írja Tamás Gáspár Miklós (TAMÁS, 

2010:48-51). Csorba László történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint „az ős-

történeti mítoszok néha komoly érzelmeket támasztanak. Híveik gyakran olyan vallási közös-
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ségként működnek, melynek tagjai nem ismerik a toleranciát, és csak azokat tekintik hazafinak, 

akik nézeteiket fenntartás nélkül elfogadják.‖ (HAMVAY, 2010) 

Természetesen voltak, vannak szakmai viták ezekkel a torz nézetekkel (ROMSICS, 2002; 

HONTI–CSÚCS–KERESZTES, 2010; ROMSICS Ignác, 2010b; LŐRINC, 2010; ABLONCZY Balázs, 

2010; SÁNDOR, 2010), sőt már a magyar katolikus egyház is rákényszerült arra, hogy nyilváno-

san állást foglaljon az őspogány mítoszokat szakralizáló, illetve a magyar kereszténységet a 

sámánizmusig, a turul mitológiáig, a szkíta-pártus-hun legendáig antedatáló szélhámosságokkal, 

az ún. ősmagyar szinkretizmussal szemben (Magyar Katolikus Püspöki Kar (2009). Olykor a 

népszerűbb, esetenként a konzervatív, jobboldali szellemiségű hetilapokban is olvashatók ilyen, 

a históriai babonákat vitató írások (ZSUPPÁN. 2006; JESKÓ, 2009; ABLONCZY Bálint, 2009; 

SÜMEGI, 2009; NÁDASDY, 2010; SZILÁGYI, 2010; NYERGES, 2010), ám a populáris sajtóig, a 

bulvármédiáig, valamint a jobboldali weblapokig alig jutnak el ezek a korrekciók. Amott ez 

nem üzlet, ellenkezőleg: éppen hogy az okkultizmusnak és a történelemcsináló demagógiának 

van piaca, esetenként fesztiválterepe is. Természetesen nem azt bírálom, ha lokális vagy civil 

hagyományőrző egyesületek, játékos gyermek- vagy ifjúsági rendezvények a vélt vagy tényle-

ges magyar múlt rekvizitumait felhasználva szerveznek közösségeket, felelevenítve a históriai 

öltözködés, lovaglás, bajvívás, étkezés, rekreáció formáit; ez rokonszenves kulturális akció le-

het. Ám ha ehhez hamis történelemtudatra építő agresszív, öncsaló és kirekesztő ideológia tá r-

sul, akkor már baj van, s ekkor már szó sincs pozitív közösségépítésről. 

Ami pedig a jelenség szakmai oldalát illeti: tisztában vagyok azzal, hogy a történetírás az 

orális eredetkultuszról, a mitológiáról, a korai etnikai tudatról és a dinasztikus érdekű krónika-

írásról vált le. Tudom, hogy volt s van átmenet a mítosz és a szakszerű történetírás között, hogy 

a nemzetté válásban, a nemzet konstituálódásában termékenyítő szerepe (is) volt–van a mitolo-

gikus múltfelfogásnak, a kollektív emlékezetnek és a múlt egyes mozzanatait kiemelő–birtokba 

vevő örökségdiskurzusnak (GYÁNI, 2010). Mindazonáltal a tudományos diskurzus teljes félreér-

tése és visszaélés a történetelméleti vitákkal, amikor az ún. posztmodern históriafelfogásra, a 

mikrotörténelemre és a narratív történettudományra hivatkozva vélik igazolni a kontár szemléle-

tet. Elemi szakmai vétség (közismereti, tömeglélektani következményeiről nem is beszélve), 

amikor a tényszerűséget és folyamatszerűséget összekeverik az értelmező és értékelő interpret á-

cióval, s éppen ezt használják föl „tudományos argumentumként‖ az aktivista és 

konstrukcionista jellegű politikai történelemcsináláshoz (PATAKI, 2010a). Gyáni Gábor is élesen 

bírálja ezt a kulturális-ideológiai-tömeglélektani komplexumot, illetve metódust, pedig ő az ún. 

posztmodern történelemszemlélet – igaz, tudományos hitelességű – képviselője: nem hajlandó 

releváns „elbeszélésekként‖ igazolni a tudománytalan sarlatánságokat. Kritikusan jellemzi a 

tömegkommunikációs kultúraváltás történelemismereti hatását a nyilvánosságra: „a történeti 

diskurzus kezd mindinkább elszakadni az olvasáskultúra hegemóniáján nyugvó hagyományos 

történetírói beszédmódtól‖, s a számítógéppel is szimulálható, vizualitásba áttett, szappanopera-

szerűvé szétmesélt virtuális tévétörténelem kezd az iskolai oktatásnál jóval hatékonyabbnak 

tűnni. „A történetíró értelmezési szabadságának is megvannak a határai: a szakmaiság mezs-

gyéit az alapvető emberi értékek – a civilizáció, demokrácia, humánum – is kijelölik. Az »un-

derground« történetírói termékek kívül esnek ezeken a határokon. A holokauszttagadás nem a 

történelem félreértelmezése, hanem szélsőséges politikai ítélet. A revizionista holokauszttaga-

dók – írja Gyáni; s kénytelen vagyok hozzátenni: egyre többen vannak itthon, még a felsőokta-

tásban is – nem a racionalitást keresik a múltban, hanem erkölcsi relativizmussal kreálnak ma-
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guknak múltat. Ez pedig a tudomány számára kezelhetetlen. A történész annyit tehet ellene, 

hogy tudományos ismeretekkel újra és újra rekonstruálja a valóságot.‖ (GYÁNI, 2010b) 

 

Historizálás, általános műveltség és politikai manipuláció 

Korántsem csupán az iskolázatlan tömegek tévhiteiről és a bulvár látványosságairól van tehát 

szó. Különösen szomorú, amikor igényes kulturális folyóiratban (pl. WODIANER-NEMESSURI, 

2009; MÓROCZ, 2010), esetenként egyetemi katedrákon, történelem szakos hallgatók között 

(NAGY, 2010) tűnnek föl az efféle tudománytalan nézetek vagy akár csak kódolt igazolásaik. 

Történelmi tévedések persze mindenkit, szakembereket, tanárokat is elérhetnek. Azt mégis 

szimptomatikusnak, a historizáló retorikát leleplező lapszusnak tartom, ha a harsány nemzeti-

történelmi ideológiát képviselő új hatalom egyik vezető – s azóta többszörösen is előléptetett – 

embere, Schmitt Pál összekeveri II. Rákóczi Ferencet és Kossuth Lajost. Az új kormány meg-

alakulását, az Orbán Viktor miniszterelnököt ünneplő 2010. május 29-i Kossuth téri nagygyűlé-

sen az ország televíziós nyilvánossága előtt Schmitt Pál ezt találta mondani: „Mint gyönyörű 

Kossuth-szobrunk oldalán olvasható:»Cum Deo pro Patria et Libertate«‖. Ez csupán egy név-

tévesztés volt, bár alapfokú nemzettörténeti témában. (Csak figyelmetlen vagy felületes munka-

társai, beszédírói voltak a „vétkesek‖?) Van azonban rá példa, hogy parlamenti pártok agitprop 

műhelyei, netalán vezetői, ismert politikusok álltak–állnak közvetlenül vagy közvetve, prog-

ramszerűen vagy ravasz célzásokkal a torz nézetek terjesztése, az emlékezetpolitikai manipulá-

ciók mögé, pl. egy finnugorellenes őstörténeti „tudományos‖ kutatóintézet felállításának köve-

telésével vagy a forradalmak természetének és történetének meghamisításával. Mind a múlt 

kriminalizálásával, mind üdvtörténetté hamisításával súlyos – jó adag „magyar‖ öncsalással 

fűszerezett – nemzettudati, történelemismereti károkat lehet okozni a társadalmi tudatban.  

A történelmi tudatlanság, a félműveltség, a tényeket semmibe vevő felszínesség  gyakran ér-

hető tetten a baloldali-liberális tradíció nagy formátumú személyiségeinek (pl. Jászi Oszkár, 

Lukács György, Szabó Ervin, Károlyi Mihály, Kunfi Zsigmond) harsány, neofita, sőt é lveteg 

megrágalmazásakor is. Mindezt természetesen nem e progresszív egyéniségek és életművek 

apologetikus kanonizálásának igénye felől teszem szóvá: a jobboldali hátszelű történelemham i-

sítás konjunktúrájára nem mentség a baloldali (vagy inkább „baloldali‖) historizálás, amelyre 

szintén bőven volt példa a XX. században. A napjaink Európájában s Magyarországán is – kü-

lönböző okokból – újraéledő tekintélyelvű, idegenellenes és totalitárius mozgalmak „visszame-

nőlegesen, történetileg is kizárólagossá vagy legalábbis kormeghatározóvá óhajtják tenni sze-

repüket. Ezt kétféle módon kivitelezhetik. Egyrészt arra törekszenek, hogy ősi mivoltukat, mély 

történelmi gyökereiket dokumentálják, s evégett különféle eredetmitológiákat ápolnak. Másrészt 

azt remélik, hogy a versengő áramlatok stigmatizálásával, sőt kriminalizálásával korlátozzák 

azok befolyását‖ – írja Pataki Ferenc (PATAKI, 2010b:78). Már az 1990-es évek elején érződött 

ez a veszély, magam is írtam erről; (AGÁRDI, 1993:234-270), majd állami dekorációval intéz-

ményesült az évezredforduló körüli koronaúsztató millenniumi ünnepségsorozat idején (lásd 

erről: AGÁRDI, 2010:9-13). Igazi, agresszív veszéllyé azonban mintha mára vált volna.  

Romsics Ignác szerint „a különböző politikai erők mára fölépítettek maguknak egy saját tör-

ténelmi képet, különösképpen a 20. századra, de a honfoglalásra és a magyarok eredetére vo-

natkozólag is. Bizonyos politikai körökben és szubkultúrákban ma megkérdőjelezhetetlen dog-

mának számít, hogy a sumeroktól származunk, de ha nem is a sumeroktól , biztosan nem a finn-

ugoroktól. És aki mást gondol vagy mást mond, az nem téved, hanem hazaáruló. De legalábbis 
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történelemhamisító és idegenszívű.‖ (ROMSICS, 2010a) Az általános műveltség alacsony foká-

nak a tévtanok eszkalációját is magyarázó strukturális okairól és valóságérzékelési, beilleszke-

dési, szociálpszichológiai következményeiről megrendítően beszél Nádas Péter. (NÁDAS, 2010) 

Rév István szerint elsősorban a globalizációs, modernizációs lemaradási szorongással megvert 

és dezorientált, a populista nemzetieskedésben védelmet kereső bölcsész és jogász hallgatók 

viszik a prímet e „kultúrában‖. (RÇV, 2010) Ormos Mária is a felsőoktatás helyzetével hozza 

kapcsolatba e jelenségeket, de még tágabb összefüggésekre utal: „tragikus az egyetemekre kerü-

lők színvonala.‖ Ezzel, meg az értelmes diákközösségek, civil mozgalmak erőtlenségével, a 

demokratikus közbeszéd gyengülésével is összefügg szerinte, hogy 2006 óta a fiatalok  között 

különösen „aggasztóvá vált a szélsőjobboldali befolyás‖, a kirekesztő ideológia, ami – az 1920–

1930-as évekhez hasonlóan – általában együtt jár a tudománytalan, mitikus tanok iránti fogé-

konysággal. Sőt, ez az ideológia annak idején a fizikai erőszakra, pl. a zsidóverésekre is „felha-

talmazást‖ adott. „A hallgatók jelentős része nem egyszerűen konzervatív – azzal nem lenne baj 

–, hanem egyre inkább a szélsőjobb felé csúszik. […] Az oktatás színvonalának csökkenése – 

szélesebb összefüggésben – meghatározza, hogy az ország élhetővé. kulturálisan magabiztossá 

válik-e vagy sem.‖ (ORMOS, 2007a és b) Mindez – teszem hozzá – nem a balliberális és a kon-

zervatív világképek szembeállásának ügye, nem a szocialisták keltette hisztéria, hanem mindkét 

szellemi-ideológiai értékrendet fenyegeti, de leginkább az egészséges nemzeti valóságismeretet, 

identitást és önérzetet. 

Hogy mennyire súlyos a helyzet, azt jól tükrözik a Vásárhelyi Mária és munkatársai által a 

2000-es évtized során végzett reprezentatív tudásszociológiai felmérések. Ezek szerint folyama-

tosan nőtt a jellegzetes tévhitek és az esetenként hozzájuk kapcsolódó irreális, illetve veszélyes 

cselekvési stratégiák híveinek aránya. (VÁSÁRHELYI, 2007 és 2008) A hun származástanban 

hívők 2003-ban 76%-ot, 2008-ban 80%-ot képviseltek; a magyar zsidóság sorsáért a II. világhá-

ború idején viselt magyar felelősséget teljesen a németekre áthárító nézet vallóinak aránya 33% -

ról 42%-re emelkedett. Nem véletlen, hogy – ezekkel az „ismeretekkel‖ is összefüggésben – 5 

év alatt 18%-ról 43%-ra nőtt a Trianon valamiféle revánskorrekcióját támogatók aránya. A szo-

ciológusok szerint ezek a tévképzetek nem csupán ismerethiányból vagy tudatos emlékezetpol i-

tikai manipulációból származnak, hanem mélyebb társadalomtudati motívumokból is, a  rend-

szerváltozással kapcsolatos várakozások egy része illúziónak bizonyulásából, illetve e csalódás 

mitikus, „kelet felé forduló‖, „Európa- és nyugatellenes‖ előjelű kompenzálásából. A nemzet-

közi értékkutatások eredményei szerint, Tóth István György megfogalmazásában hazánk – né-

hány nyugatos életvitelérték és modernizációs szükséglet elismerése mellett – elindult „kelet” 

és a „Balkán”, az ortodox kultúrkör felé, különösen, ami a zárt gondolkodásmódot, a bizalom-

hiányt, a tekintélyelvűség és vezérkultusz csábítását, a demokratikus szabadságjogok komolyan 

vételét illeti. (TÁRKI, 2008) Nem elsősorban napi politikai ügy ez (ha van is ilyen elágazása), 

hanem széles sodrású kulturális trend. 

A rossz „történelmi‖, azaz a rendies tradíciók szívósságát bizonyítja, hogy – ugyanezen 

nemzetközi értékanalízis szerint – az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb azoknak az ará-

nya, akik szerint a társadalmi, egzisztenciális érvényesüléshez a műveltség, az iskolai végzettség 

a legfontosabb, ezzel szemben az a legfontosabb, hogy „az ember jó családba szülessen‖. 

Komplex módon elemzi ezt a jelenségtömböt Romsics Ignác, amikor azt érzékeli, hogy „számos 

történelmi mítosz keletkezett vagy éledt újjá és jelent meg a magyar közbeszédben. A mitikus 

gondolkodásra, illetve a misztikus történelmi és politikai magyarázatokra való hajlam – mint a 
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politikai antropológia művelői hangsúlyozzák – mindig és mindenhol megvan az emberekben, 

ám békés időkben, kiegyensúlyozott viszonyok közepette jóval kevésbé virulens, mint olyan vá l-

ságos korszakokban és instabil körülmények között, amikor az egyének elveszítik lábuk alól a 

biztos talajt, és kételkedni kezdenek saját képességeikben és lehetőségeikben. Az ilyen frusztrált 

vagy traumatikus helyzetekben a modern társadalmakban is csökken a racionalitás magyarázó 

ereje, s előtérbe kerülnek a primitív társadalmakra jellemző fantáziadús, illúziókkal és képze l-

gésekkel teli mitológiák. A mítoszok ebben az értelemben – mint egy francia tudós (E. Doutté) 

találóan elnevezte őket – »kollektív vágyak«, s ha személyre irányulnak, akkor »megszemélyesí-

tett kollektív vágyak«‖ (ROMSICS, 2004:422). 

Visszaérkeztünk kiinduló pontunkhoz: ha természetesen nem lehet is a mostani kultúravá l-

tást, valamint az oktatást, a médiát, a művelődéspolitikát s egyáltalán a kultúraközvetítést sú-

lyos társadalmi-tudati zavaraink elsődleges okává kinevezni, azért a szellemi szférának, az in-

tézményeknek, a – legalább két évtizede porondon lévő – kultúrpolitikák csinálóinak meglehe-

tősen nagy a felelőssége. Korrekcióként azonban nem valamiféle ideologikus, újrakanonizáló 

rendteremtésre lenne szükség (pedig érzékelhető az erre irányuló hatalmi hajlam), hanem a tu-

dományos szakszerűség, a népszerű ismeretterjesztés pozícióinak, mindenekelőtt pedig a kriti-

kai értelmiségi éthosz eredményességének és tekintélyének a megerősítésére. Ebben természete-

sen hatékonyan támaszkodni kellene a kultúraváltás, az ikonikus és mobilkommunikációs fo r-

dulat, a nyilvánosság kínálta új lehetőségekre, a frissülő technikai, mediális, digitális eszköz-

rendszerre. 

 

A „három B” és a progresszív régi-új kultúrafogalmak 

A kulturális leépülési trendet és – ennek részeként – a kollektív történeti tudat megzavarodását 

nem tudom másként értékelni, mint a nemzeti nyilvánosság dekulturációjának. Ez semmiképpen 

sem keverendő össze (ha az egyidejűség okán olykor érintkezik is) a kultúraváltás jelenségeivel. 

S mivel a közbeszédben kezdenek divatba jönni a Kádár-korszak művelődéspolitikájának „3 

T”-jét perszifláló-dekonstruáló-újraíró játékos betűszavak, ennek a mai trendnek a megnevezé-

sére valamiféle „3 B” kívánkozik: domináns kockázattá napjainkban a bulvárosodás, a bunkó-

sodás és a barbarizálódás vált. Természetesen ezt a hármasságot nem lehet ráhúzni az egész, 

tágan értelmezett kortárs magyar művelődésre, de a mélyben és a felszínen zaj ló folyamatoknak 

igenis van egy ilyen veszélyes sodrása. Különösen akkor látszik ez tisztán, ha a kultúrát – a ta-

nulmányom elején említett – szélesebb, „társadalomontológiai‖ értelmében fogjuk föl. S ha már 

annyiszor bíráltam napjaink torz históriai beszédmódjait, nem árt néhány ellenpélda is a prog-

resszív emlékezetpolitika üzenőfalára. A széles, modern, világkép- és életmódközpontú kultúra-

fogalomnak vannak ugyanis szép történelmi alakzatai a magyar szellemi életben. Csak négy 

XX. századira hadd utaljak. 

A rendszerváltás után sikerszerzővé előlépett Márai Sándornak döbbenetesen időszerű az a 

kevéssé idézett tézise, amelyet a Röpirat a nemzetnevelés ügyében c. 1942-es (!) írása – huma-

nista utópizmussal egy elvaduló világban – a nemzetnevelő népiskolai oktatás hiányzó profiljá-

ról kifejtett: „nem ártana az emberi együttélés legfontosabb minőségi feltételének, a tapintatnak 

is szentelni minden héten néhány órát‖ (MÁRAI, 1993:134). A szellemi élet másik féltekéjén (ha 

nem is az ellenpólusán) alkotó Lukács György szintén e tág, életvitel-szabályozó, én- és identi-

tásteremtő kultúrafogalom felől, a magas és a tömegkultúra közötti éles válaszfalakat áttörve 

közelítette meg a szűkebb, művelődési teendőket. A kultúra igazi szerepe – mondja Lukács egy 
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élete vége felé adott interjúban (de ez jellemezte már korai írásait és 1919-es kultúrpolitikusi 

praxisát is) – mégis csak az, hogy „a munkától, a tervezéstől kezdve egészen a legkomplikáltabb 

életmegnyilvánulásokig az emberek felismerik, hogy maguknak kell dönteni saját életük problé-

mái fölött.‖ (LUKÁCS, 1969:514-515) Németh László is erre a tág – a munkától, a szocializáció-

tól, a nemzeti és társadalmi viselkedésmódtól elválaszthatatlan – kultúrafogalomra építi a maga 

(egy időben veszélyesen elhibázott tételeket, pl. a „mélymagyar‖-teóriát is megfogalmazó, de 

évtizedeket átívelő, maradandó szellemiségében mégiscsak progresszív) nevelés - és 

művelődésfelfogását: „A kultúra nem ismerethalmaz, amelyet zsákolnak s tengelyen vagy hajón 

átszállítanak a szomszéd országba. A kultúra egy nagy néptest életében kialakult szellemi és 

erkölcsi szokásjog: ízlés, etikett, gondolkozásmód, amelyben éppolyan otthonosan kell éreznünk 

magunkat, mint a bőrünkben. […] A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A mű-

veltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.‖ (NÇMETH, 

1986:19,21) S innét csak egy lépés Bibó Istvánnak a „magyar alkat‖-ról és a politikai kultúráról 

kialakított szintetikus felfogása, amelynek hátterében a konzervatív, a liberális, a baloldali és a 

népi-nemzeti kultúrafelfogás progresszív oldalainak ma sem tanulság nélküli szintéziskísérlete 

érhető tetten. Egyikük kultúrafelfogása, ideológiai-művelődési praxisa sem „sebezhetetlen‖, de 

a tágas, életvitel-központú, haladás- és értékelvű műveltségi orientációt tekintve a közös voná-

sok és a maradandó igazságok dominálnak bennük. 

Visszautalva a negatívan minősíthető kulturális trendek, a szélhámos tanok, az okkultizmus 

terjedésének, a történelmi tudat megzavarodásának idézett tüneteire: nem diszciplináris kérdés-

ről, nem pusztán kognitív deficitről s nem is csupán hamis tudatról van tehát szó. Nem a tört é-

nelmi tudás és műveltség apriori felsőbbrendűségének hite, valamiféle legújabb kori 

aufklérizmus fűt, amikor ezeket a jelzéseket leadom. Sokkal inkább egy széles, komplex és mo-

dern műveltségfelfogás nagyon is gyakorlatias, tehát oktatási, tömegkommunikációs, közműve-

lődési, politikai képviseletének az igénye. Olyané, amelyet – ha a kultúra belső szerkezetét át-

strukturálja is – nem írt, nem ír felül a mostani kultúraváltás sem. A Nobel-díjas Szent-Györgyi 

Albert több mint 35 éve, televíziós portréfilmjében, így válaszolt Győri György kérdéseire: 

„Természettudós vagyok, tehát azt várja tőlem, mondjam, hogy az iskolában a természettudo-

mány a legfontosabb. Énszerintem sokkal fontosabb a történelem ismerete, mert az emberiség-

nek csak a múltjából lehet tanulnia. Más kiindulási anyag nem áll rendelkezésünkre. Csak az a 

kérdés, hogy mit tanítunk történelemnek. […] Mi a történelem? […] Az igazi történelem az én 

nézetem szerint felelet arra a kérdésre, hogyan emelkedett fel az ember az állati létből a mai 

szintjére. Ez más, mint amit ma történelem tantárgynak hívunk, ebben benne van a fizika, a ma-

tematika, az összes tudomány és az összes művészet, minden, ami emberi alkotás. […] Egyszó-

val amikor azt mondom, hogy az iskolában a történelemé az elsőbbség, ezt tessék úgy érteni, 

hogy ne hazug, áltörténelem legyen, […] hanem igazi történelem. Mutassa a zenét, az iroda l-

mat, a művészeteket, a tudományokat, mindenkit, akik alkottak, akik építették a világot, és min-

dig felépítették azt, amit a nagy rombolók leromboltak!‖ (SZENT-GYÖRGY, 1973) 

Çvtizedek múltán, a mostani századfordulós kultúraváltás, illetve a posztkulturális sokk ide-

jén sem nagyon lehet ennél hitelesebb műveltségfogalmunk és kultúraközvetítési normánk. 

Hogy azután ennek hatékony érvényesítésében, vagy tágabban: a magyar művelődés – pozitív 

jeleket is felmutató, de mégis inkább aggodalmat keltő – állapotában a különböző politikai kur-

zusoknak és erőknek milyen szerepe, felelőssége volt, van és lehet, illetve hogy mi látszik reali-

zálódni 2010 tavaszától, annak elemzése már egy másik dolgozat tárgya lehetne.  
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KURTA M IHÁLY:  A múzeumandragógiai  metanarrat íva .  A múzeumi 

kultúraközvetítés globális  kihívásai  

A múzeumandragógia történeti stációi 

Igaz, a múzeumandragógia diszciplína az antropagógia-andragógia-muzeológia tudomány fiatal 

hajtása, s a téma történeti, elméleti, kutatási megalapozása, gyakorlati elterjesztése a jelenben 

zajló folyamat, de a mi kutató és összehasonlító elemzéseink azt bizonyítják, hogy a posztmo-

dern teóriákra, az endizmus filozófiákra (történelem vége, múltunk elsöprése) reagáló múzeum-

andragógiai metanarratíva autentikus válaszokra képes.  „Elgondolkodhatunk rajta, vajon ez az 

egész ilyen egyszerű-e, s a múltat olyan könnyen félresöpörhetjük-e, mint ahogy azt a posztmo-

dernek hinni szeretnék.‖(SIM, 2002:14-15) 

A múzeumandragógia nézőpontjából Derrida elmélete sokkal körültekintőbbnek mutatkozik 

majd ebben a kérdésben, aki bírálja az endizmus filozófiákat, és elgondolkodhatunk azon i s, 

vajon mi motiválja azokat, akik olyan erőteljes nyomással követelik tőlünk múltunk elutasítását . 

Ezt az elemi szükségletet csigázza elviselhetetlenné mindaz, ami a múltat és az emlékezetet 

rombolja. Ezért és nem másért fontos az is, hogy megőrizzünk mindent. Mert ha nem tesszük, 

legelőször a halottainkat veszítjük el – előbb csak az autópályák nyelik el a temetőket, utóbb 

már a házak, a táj, maga a világ hamvad el abban a múltbeli létében, amely mindennapjaink 

egyetlen biztos támasza (LOVELOCK, 2010: http://bocs.hu/eletharm/idoer/mi-14.htm) Fukuyama 

politikai filozófiája az egyik kulcsfontosságú kérdés e témában a „történelmünk vége‖ című 

teóriájával. A múzeumok tudatában vannak annak, hogy a történelemre való visszatekintés 

módszere megváltozott. A múzeumi kultúraközvetítés releváns megoldást mutat a múlt és a jö-

vő összekapcsolásához, van tehát mit tanulnunk a múltra történő visszatekintésből, ezért nem 

söpörhető el az emberiség egyetemes öröksége és múltja sem. 

Múzeumandragógia-történeti áttekintésünk szorosan kapcsolódik a magyar muzeológia sok-

kal sikeresebb szakmai eredményt felmutató Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kutatása i-

nak bemutatásához, amely szakmai kiteljesítője lehet a múzeumpedagógia-múzeumandragógia-

múzeumgerontagógia egymásra épülő rendszerének, amelyet a lifelong learning filozófia rendez 

perspektivikus keretbe. 

Lehetőséget lát a pedagógia és andragógia közeledésére Maróti Andor (MARÓTI, 2010:85-

88), aki legújabb művében újra elemezte e tudomány tárgyköreinek összefüggését, amely esélyt  

teremt a múzeumpedagógia, múzeumandragógia számára is a kiterjesztettebb együttműködésre, 

hiszen a magyar muzeológia intézményeiben, szervezett családi programjaiban láthatóan is ma-

nifesztálódik az új gyakorlat. 

A múzeumok meghatározása és fogalma koronként változó, ugyanakkor mégis napjainkban 

kikristályosodóban van a komplexebb értelmű muzeológia, múzeumtudomány, múzeum foga l-

mának elfogadható meghatározása. A muzeológia fogalma: „a múzeumi tevékenység elmélete és 

gyakorlata. A fogalom a leírás fokán jelentkezik legelőszőr, és ezért muzeográfia néven jelölik. 

A klasszikus korban egymás mellett élt a muzeológia és a muzeográfia elnevezés, és többségé-

ben muzeológián az elméletet, muzeográfián a gyakorlatot és múzeumtechnikát értik‖. (KOREK, 

1988:8-9) 

Hazánkban nemzetközi szintű a múzeumpedagógia elmélete, és ugyanilyen szintű képzés és 

gyakorlat folyik. Az ez irányú hazai tevékenység az európai múzeumi élmezőny színvonalához 

közelítő, egyben a magyar muzeológia „húzóágazata‖. (KURTA, 2010:36-37) 
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Korek József leírása szerint: „a múzeumpedagógia külön diszciplína a pedagógia határterü-

letén. Tárgya és feladata a látogató aktivitásának céltudatos irányítása a múzeum speciális es z-

közeivel, a tudat, a tudattartalom bővítése és elsajátítása érdekében, továbbá a múzeum mint 

kulturális intézmény kapcsolata a művelődési intézmények rendszerével, elsősorban a tanulók és 

a felnőttek aktivizálása érdekében‖. (KOREK, 1988:10-13) 

A múzeumandragógiai gondolkodást tulajdonképpen a másként, de tudományrendszertanban 

gondolkodó andragógus muzeológusok, az alternatív szisztémákban cselekvő szakmuzeológu-

sok, a Kriston Vízi József által vezetett Timpnet Műhely indították útjára a magyar muzeológ i-

án belül, mivel a felnőttek múzeumi aktivizálását a múzeumandragógusok nem múzeumpeda-

gógiai, hanem a múzeumandragógia diszciplína rendszertani keretei között tartották realizálha-

tónak. 

A rendszerváltás után eleve hatalmas múzeumtudományi viták zajlottak a magyar muzeoló-

giában, amelynek fő témája, hogy a múzeumi közművelődés/kultúraközvetítés aktivitásának 

emelkedő tendenciája szükséges arányú-e, vagy „felborítja‖, „háttérbe‖ szorítja a muzeológia 

szerves fejlődését, szakmai irányait és arányait, egyáltalán a magyarországi múzeumi rendszert.  

További kérdés, hogy a „túldimenzionált‖ múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múze-

umi közönségkapcsolati és közönségszolgálati munka nem a külföldi példák „muzeológiai má-

solását‖ jelentik-e, amely teóriák akadályozzák „a korszerű nemzeti kultúra és emlékezet meg-

őrzését és fenntartását‖. (GYÖRGY, 2009:90-91) 

A külföldi muzeológia másolásáról nincs szó, hiszen az andragógia tudomány, de a múze-

umandragógia diszciplína is jeles hazai elméleti, gyakorlati eredményekkel bír: „Ma már gaz-

dag a hazai andragógiai szakirodalom. Különösen sokat meríthettem Csoma Gyula, Durkó Má-

tyás, Koltai Dénes és Maróti Andor szakmunkáiból. Természetesen saját korábbi írásaimat is 

felhasználtam. Legnagyobb merítési bázisként azonban az újabb külföldi szakirodalmat jelölhe-

tem meg. Az utóbbi évtizedekben világszerte ugrásszerűen kiterjedt az andragógiai könyv és 

folyóirat kiadás, és célommá tettem, hogy az eredményeknek legalább egy tört részét közvetí t-

sem a hazai érdeklődőknek”. (ZRINSZKY, 1995:4-5) 

A magyar muzeológia első múzeumandragógia elméleti, gyakorlati és kísérleti je llegű pre-

zentációját az I. Durkó Mátyás Konferencián és Jubileumi Szakmai Találkozón, Debrecenben, 

2006. szeptember 26-27.-én Durkó Mátyás születésének 80., az általa a Debreceni Egyetemen 

indított népművelő képzés alapításának 50. évfordulójára rendezett konferencián mutattuk be. A 

múzeumpedagógiai-múzeumandragógiai téma nyílt vitáját, az erről folytatott diskurzust az I. 

Országos Múzeumandragógia Konferencia 2009-ben a Magyar Nyelv Múzeumában a múzeum-

irányítás, a muzeológus szakma, a magyarországi egyetemek, főiskolák oktatatóinak és kutatói-

nak részvételével elindította, s a konferencia határozata szerint eljárva 2011 -ben egy nemzetkö-

zi múzeumandragógia konferencia keretében folytatódhat majd az ott megkezdett munka.  

A múzeumandragógia fogalmát az alábbiak szerint határoztuk meg: a múzeumandragógia a 

múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, 

őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységének 

lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvényszerűségeket igyekszik feltárni, amelyek in-

tézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt 

egyének és közösségek számára „az élet teljes körére kiterjedő‖ tanulási, képzési, személyiség-

fejlesztési eredményeket. (KURTA, 2007:89) 
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Minden tudomány önállóságának, így a formálódó múzeumandragógia tudománynak is az 

egyik alapvető ismérve a sajátos kutatási tárgy. A múzeumandragógia a kutatást a múzeumi 

felnőtt tanulás, az új médiumokkal való tanulás (BÜSSING, 2001:71-78) és a speciális 

etnokulturális konfliktus kezelési sajátosságok vizsgálatára, kutatására fókuszálva valósítja 

meg. A múzeumi kutatás nemzetközivé szélesítésével és elindításával segíthető a lokális, az 

európai közösség polgárainak együttélése, a transznacionális kapcsolatok kiteljesítése, a világ 

nemzetei, vallásai, civilizációi között feszülő etnokulturális konfliktusok felszámolása, az ön-

kéntesség elvére épülő nemzetek közötti globális közmegegyezés. Reményeink szerint 2011 -

ben indíthatjuk új kutatási programunkat. 

Örvendetes eredmény, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központja (MOKK) által a 2008. év végén elindított „Múzeumok Mindenkinek‖ Program – 

Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés (TÁMOP-

3.2.8/A-08-2008-0002) nagyszabású projektje a hazai múzeumok oktatási és képzési szerepének 

erősítése érdekében korszerű, a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú, szemléletváltást 

generáló, széleskörű szakmai tevékenység kibontakoztatására vállalkozott. Legfőbb feladatának 

a múzeumok jövője szempontjából stratégiai jelentőségű, a múzeumi és oktatási szakemberek-

nek szóló, magas színvonalú felnőttképzési oktatóprogramok kidolgozását és megvalósítását 

tekinti. (KÁLDY, 2010:5-7) A képzések megalapozását, illetve fejlesztését a projekt keretében 

megvalósuló, egymással szorosan összefüggő, négy alább felsorolt kutatás szolgálja. (KÁLDY, 

2010:7-11) 

a.) A Múzeumok a közoktatás szolgálatában című kutatás (amelyet az ELTE Pedagógia és 

Pszichológiai Kar Múzeumpedagógiai Kutatócsoportjával együttműködve végeztünk) a 

közoktatási intézmények szemszögéből vizsgálta a múzeumokat (BERECZKI-SÁGHI, 

2009) 

b.) A Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című kutatás (BERECZKI-SÁGHI,  

2010a), résztvevői kritikusan vélekednek, és felelősen fogalmazzák meg javaslataikat a 

múzeumok jövőjéről, a jövő múzeumáról, a fejlesztés kívánatos irányairól, a jövő múze-

umi szakemberéről, személyes és szakmai kompetenciáikról. 

c.) A Múzeumpedagógiai módszerek európai gyakorlatának adaptációja című módszertani 

fejlesztés keretében az európai múzeumokban alkalmazott és bizonyítottan sikeres „jó 

gyakorlatok‖ módszereinek és azok hazai adaptációs lehetőségeinek válogatását adtuk 

közre a Múzeumi iránytű ötödik kötetében. (BERECZKI-SÁGHI, 2010b) 

d.) A kutatások sorában a negyedik, ugyanakkor a leggazdagabb adattartalmú, a hazai muze-

ális intézmények több mint egy harmadát megszólító vizsgálatunkat 2008. év végén 

kezdtük meg.
1
 

 

Múzeumandragógiai szociofotó 

A mai ember a tudomány álláspontja szerint az eszmék sokaságában-kavalkádjában, a diverzifi-

kált szellemi világban, az egyre kiszámíthatatlanabb természeti jelenségek körében keresi te-

remtőjét, önmagát, közösségét, hajlékát, tudását, emlékezetét, értékeit, hagyományait, öröksé-

                                                 
1
 „Múzeumok Mindenkinek‖ Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi mód-

szertani fejlesztés (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002, megvalósíthatósági tanulmány. Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum, 2008.december (Kézirat). 
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gét, egzisztenciáját. A modernizáció által elindított gazdasági-termelési-elosztási, politikai, ide-

ológiai, szociális, vallási, szellemi, kulturális, filozófiai, tudományos mozgalmak eredményei 

ugyanis oly mértékben átalakították a világot, a világról, az  univerzumról szóló emberi ismere-

tet, tudást, egzisztenciális esélyt, amelyeknek következményei elbizonytalanították az emberi 

sorsokat és a világ jövőjét. Az endizmus narratíva megjelenésével, a posztmodern gondolkodás-

sal, a globalizálódás folyamatainak betetőzésével világméretekben értelmezendő megértési 

problémákkal találta szembe magát az emberiség. A bekövetkező krízist az elemzők és a közna-

pi értékelők jelentős része gazdasági, pénzügyi válságként aposztrofálja.  

A múzeumandragógia gondolkodói azokkal értenek egyet, akik a válságfolyamatot kulturá-

lis, erkölcsi, közösségi válságként kezelik, és azt vallják, hogy a gazdasági -pénzügyi krízis 

mindezek következményként értékelhető. A válsághelyzet világméretűvé szélesedésének oka: a 

modern elbutulás folyamatosan emelkedő tendenciája a világban, a megmutatkozó vallási, kul-

turális, civilizációs, etnokulturális konfliktusok, a helyi és nemzetközi méretű, ámbár „kordában 

tartott‖ háborúk. 

A modern elbutulási folyamat alapvetően a felnőtteket csalja csapdába, nem  tekintik a mo-

dernizáció alapvető értékének a műveltséget, amely közös európai értékünk, és amely értéket 

egyetemes érvényességgel fogadhatunk el. „De azt tudomásul kell venni, hogy a műveletlenség 

az egyik legnagyobb destabilizációs tényező a környezetben. Köznapi tapasztalataink is azt húz-

zák alá, hogy minél magasabban kvalifikált valaki, annál könnyebben tud újból váltani az éle t-

ben. A kérdés az, hogy meddig hagyjuk destabilizálódni a társadalmunkat, hol vannak azok az 

intervenciós eljárásaink, amik ebben a műfajban megtehetőek, és amiket meg kell tenni‖. 

(KOLTAI, 1998: 316-318) Szemléletváltásra lenne tehát szükség. E lépés megtétele egyre sürge-

tőbb, már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy a világ fejlettebb része – amelyhez csatlakozni 

akarunk – már felismerte az általános műveltség emberi életminőséget -, a társadalom összképét 

alakító hatását. (LADA, 1998:319-320) 

A nyugati civilizáció válsága predesztinálja a világméretű párbeszédet nemcsak a migrációs 

folyamatok felgyorsulásának okán, hanem a civilizációk közötti párbeszéd, konszenzus, az em-

beriség szűkülő erőforrásainak békés elosztása garanciája lehet a világbékének, a totális méretű 

háborúk elkerülésének. Derrida azzal vádolja Fukuyamát, hogy alapvetően félreérti a jelenlegi 

globális politikai helyzetet és felteszi a kérdést: „vajon szükséges-e még kimutatni, hogy a libe-

rális demokrácia parlamentáris formája soha nem volt annyira kisebbségben és elszigetelve a 

világon, mint manapság, és azt hogy soha nem volt még ilyen kevéssé működőképes az, amit m i 

nyugati demokráciának hívunk‖. (SIM, 2002:40-41) 

Ha az emberi faj számára az erőforrások esetleg újra korlátozottakká válnak, akkor mai ku l-

túránk hasznavehetetlenné, értelmetlenné és károssá válik, vagyis elavul. Ez szerintem egysze-

rűen megérthető tény, ám elfogadása olyan lelki terhet ró ránk, hogy előszörre alighanem min-

denki megpróbálja elhárítani igazságának elismerését. Nem kevesebbet jelent ugyanis, mint 

hogy azok a normák, melyeket a társadalomszervezés és saját életvitelünk sziklaszilárd alape l-

veinek hittünk, az olyan csodálatos, magasztos eszmék, melyek évezredek óta segítették és ma 

is segítik az emberiség boldogulását, múló értékűek, és könnyen eljöhet az az idő, mikor ki kell 

selejteznünk őket, meg kell szabadulnunk tőlük, ha nem akarunk a vesztünkbe rohanni. 

(MANNHARDT, 2004:201-202) „Nem lehet Béke a vallások között, párbeszéd nélkül‖. 

(SZATLÓCZKY GAJDÓCZKI, 2010:143-144) 
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Alternatíva nem áll előttünk, a múzeumandragógia válasza: metanarratívában gondolkodni! 

Matthias Finger szerint az egyre bonyolultabb, válságos helyzetekben a feladat a „kiút megtanu-

lása‖. (MARÓTI, 2010:110-111) 

 

Modernizáció, endizmus jelenség, posztmodern tudat 

A modernizáció magába foglalja az iparosodást, az urbanizációt, az írni-olvasni tudás növekvő 

szintjét, az oktatást, a gazdagodást, a társadalmi mobilitást és a komplexebb és változatosabb 

foglalkoztatási szerkezetet. A modernizációt a tudományos és műszaki ismereteknek a 18. szá-

zad óta tartó hatalmas mértékű bővülése eredményezte, mely lehetővé tette az ember számára, 

hogy korábban ismeretlen módon fenntarthatósága alá vonja és alakítsa a környezetet. 

(HUNTINGTON, 2008) 

Kézenfekvőnek tűnik, hogy az „endizmus‖ jelenségének rövid leírásával kezdjük. Ez a jól 

csengő név gondolkodók és nézetek széles körét takarja, melyeknek egyetlen közös pontja, 

hogy kinyilvánítják valaminek a végét. A történelem, a humanizmus, az ideológia, a moderniz-

mus, a filozófia, a marxizmus, a szerző, az ember és a világ – ezek mostanában a vég legnépsze-

rűbb várományosai. Az endizmus nem tekinthető új keletű filozófiai jelenségnek. A múltban 

számos vallás megjövendölte már a világ végét (SIM, 2002:10-11). Az endista gondolatok 

egyébként nagyon közel állnak a posztmodernizmusnak nevezett kulturális mozgalomhoz, mely 

erőteljesen arra bíztat minket, hogy szabaduljunk meg az autoritások hatásától, illetve hogy la-

zítsunk azon a szorításon, mellyel a múlt gúzsba köti a gondolkodásunkat és viselkedésünket.  A 

francia kritikusok ebben az élen járnak. A Michael Foucault által felvetett „ember halála‖ úgy 

olvasandó, mint a humanizmus által szentesített emberképnek a halála – annak a szemléletnek, 

miszerint az „ember a mértéke mindennek‖, illetve az egyén „fejlődésének‖ nincs határa.  Fou-

cault számára ez annak az önteltségnek a megnyilvánulása, mely eltorzította az ember természe-

tét, s így olyan ideál, melyet a szemétre kellene hajítani: „az ember az utóbbi idők találmánya‖, 

állítja, „s talán épp a végéhez közeledik‖. S ha ez a vég bekövetkezik, nem kell neki nagyobb 

jelentőséget tulajdonítani, mint egy, „a tengerpart homokjába rajzolt arc‖ eltűnésének. (SIM, 

2002:11-14) Amennyire elfogadhatónak tetszik a nézetek sokfélesége és összemérhetősége, 

annyira kétes értékű az értékesség minőségi kritériumának teljes elhagyása, mert ez azt is jelen-

tené, hogy mindent el kell fogadni, amihez egyéni választás kapcsolódik, még ha az nyilvánva-

lóan káros hatású is következményeiben. 

Nem véletlen, hogy a posztmodern korszak felnőttképzése is tanácstalanná válik, mert nem 

érzi, hogy mennyiben vállalhatja a tanítást a szükségesnek látszó tudás elfogadtatására. Ha egy-

szer jelszóként fogalmazható meg, hogy „tedd, amit helyesnek tartasz‖, kérdéses, hogy lehet -e 

még valamilyen szerepe a felnőttek képzőjének, vagy le kell mondania arról, hogy a „helyes 

cselekvésről‖ kialakított egyéni véleményeket helyesbítse. Mindenesetre a korszak új tanulási 

felfogása többet mond arról, hogy a tanulni akaró ember mit csináljon, mint arról, hogy ebben a 

felnőttek tanítója mit is tehet. (MARÓTI, 2010:110-111) 

A posztmodern mentalitástól általában is távol áll a bírálat, filozófiája sokkal inkább az illú-

ziók összeomlását kívánja felmutatni. (Az egység és egészlegesség ideológiáit, Lyotard szavá-

val: a nagy meta-narratívákat, amilyen az emberiség emancipációja, a felvilágosodás; a Szellem 

tökéletesedése az idealizmus; minden ember boldogulása a tőkés jóléti társadalom elméletében, 

az emberiség felszabadulása a marxizmuséban.). Bár a posztmodern a töredezettség és a minden 
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szilárd ponttól való eloldottság szellemi kifejeződése, nem zárja el a pedagógia perspektíváját, 

hiszen mindent megenged. (ZRINSZKY, 2002:309-310) 

 

A múzeumandragógiai metanarratíva 

A múzeumandragógiai metanarratíva témára fókuszáló köz-, szakmai, tudományos figyelem 

fokozza felelősségérzetünket. Szellemi vállalkozásunkhoz hitet nyújt Kunt Ernőnek az egyetemi 

vizuális- és kulturális antropológia szakalapító tudósának, a Herman Ottó Múzeum egykori 

kulturantropológus-muzeológusának ismert, híres teóriája, „a hátrány mint előny‖ filozófia. 

A múzeumandragógiai metanarratíva egyetemességre törő elmélet és gyakorlat: a lokális, 

transznacionális, Európa, és a globális tér szellemi, muzeológiai történéseinek összefüggését -

kölcsönhatását megkísérli elemezni, értékelni, a jó példákat a gyakorlatban is adaptálni. Alte r-

natíva nem nyílik az emberiség előtt, a nagy válságra nagy elmélettel, nagy történetmeséléssel 

lehet válaszolni. A múzeum megfelel ennek a kihívásnak, hiszen a posztmodern digitális forra-

dalmának predesztinációját, azaz az új médiumokkal való információs-tanulási elvárásokat 

(BÜSSING, 2001:71-78) teljesíti azáltal, hogy a műtárgyak digitalizálási üteme folyamatos a ma-

gyar muzeológiai rendszerben, egyre bővülő a kínálat, erre a Petőfi Irodalmi Múzeum autent i-

kus-progresszív példa. A múzeum a hagyomány, a kulturális örökség gyűjteményeinek  egysége 

is, tehát a múlt történéseinek tárháza, amely lehetővé teszi a valódi és hamis közötti különbsé-

gek kimutatását, a múlt-jelen-jövő szerves emlékezetének reprezentációját, ezért jelent 

metanarratívát a múzeumandragógia válasza. 

Elméleti és gyakorlati kiindulópontja kiterjed a gyermek, felnőtt, idős, szépkorúak generác i-

óira, az alább felsorolt tevékenység megvalósítására: 

a.) Az egész életen át tartó tanulás filozófiája: formális, non formális, informális, autonóm 

tanulás (FORRAY-JUHÁSZ, 2009:12-20), értelmezve a tanulástudományt (MARÓTI, 

2010:86), a tanulás politikát (HALÁSZ, 2004:14-16), a tanulás kultúrát (HOF, 2001:87-90, 

GYŐRY, 2009:265-266), a tanulás megtanulását (BÜSSING, 2001:71-78), az egyéni tanu-

lást (CSOMA, 2003:133-136), a tehetséggondozást elősegítő műhelyeket (BÁTHORY, 

2005:10-12), a tanulóközpontú felnőttképzést (SETÇNYI, 2003:35-41), a környezeti befo-

lyás egész életre kiterjedő személyiség,-identitásformáló tényezőit. (ERIKSON, 2005:10-

40, kiem: Zrinszky) 

Kiemelten kezeljük a „studium generale‖ egyetemességét, amelyet a nemzetállami 

felsőoktatás-politikák kialakulását elősegítő reformáció, ellenreformáció és polgári fe j-

lődés sem tudta teljesen kiiktatni. Az eltömegesedés előtti nemzeti felsőoktatási rendsze-

rek legmaradandóbb egyetemeszményét Wilhelm von Humboldt fogalmazta meg. Ennek 

értelmében az egyetemek fő feladata az önértékkel bíró (azaz társadalmias és világi iga-

zolást nem kívánó) tudományos igazságok „magárahagyatottság és szabadság‖ körülmé-

nyei közti érdekmentes kutatása. (HUMBOLDT, 1964:30; kiem:Setényi) A nemzetállami 

keretek további felértékelését, a felsőoktatás elszigetelésével és „önálló, nemzeti‖ rend-

szerek kiépítésével egészítették ki Európában a fasiszta és kommunista politikai rendsze-

rek. (SETÇNYi, 1993:61-67) A középkori templomi felnőttnevelésnek jelentős kulturális-

közösségi-morális funkciói voltak. (SÁRI, 2009:130-136) 

b.) Múzeumi mediáció-interkulturális kommunikáció (vallások-kulturák-civilizációk-

kisebbségi létben élők közötti párbeszéd, emberi jogok védelme-identitás jogosultságok 

érvényesítése múzeumi eszközeink útján, főként vallási-kulturális-etnokulturális konflik-
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tusok kezelése, zárt és erőszakos vallásokkal-kultúrákkal-civilációkkal a béke fenntartá-

sának, a bizalomerősítés kezdeményezésének animálása.) A nyelv, a vallás után, csak a 

második olyan elemnek számít, amely megkülönbözteti egymástól a kultúrák képviselő-

it. (HUNTINGTON, 2008:348-350) 

c.) Örökségünk: Természeti Örökség, Emberi Örökség, Transzcendes Örökség, amelyek ke-

retbe foglalják a tárgyi-kulturális-szellemi örökséget és annak interpretációit. 

Minden fogalom vagy dolog, amelyről feltételezhető, hogy esztétikai, történeti, tudo-

mányos vagy szellemi fontossággal bír, kulturális örökség. (ICOM, 2004:7) 

„Szellemi kulturális örökség‖: olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, kész-

ség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely -, 

amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elis-

mernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség az 

identitás és a folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a kulturális 

sokszínűség és emberi kreativitás tiszteletét. 

„Védelem‖: a szellemi kulturális örökség fennmaradását célzó intézkedések, beleértve 

az ilyen örökség azonosítását, dokumentálását, kutatását, megőrzését, védelmét, támoga-

tását, megerősítését, terjesztését – különösen az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás 

segítésével – csak úgy, mint az ilyen örökség különféle aspektusainak felélesztését . 

(VÁRADI, 2008:70-79) Egy helyszín, dolog vagy szokás örökségi jelentőségét annak fon-

tos történeti, tudományos, kulturális, társadalmi, régészeti, építészeti, természeti, vagy 

esztétikai jelentései és értékei adják, amely megmutatkozhat a megmunkálásban, a fek-

vésében, a használatában, az asszociációkban. Minden olyan mód, amely különböző nar-

ratívákat kiválasztva bemutatja, és kiemeli a dolog használatának, előállításának, vagy 

kezelésének örökségi jelentőségét, interpretáció. (HERITAGE INTERPRETATION POLICY, 

2005) Segíti a látogatókat a látvány tapasztalat jobb megértésében azzal, hogy az attrak-

ció elemeit reális és/vagy virtuális módokon történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági, 

földrajzi és kulturális kontextusba helyezi. Az interpretáció az örökség tulajdonosok 

identitásának része, akik megtapasztalhatják megosztani kultúrájukat és a történelmüket . 

(HUSZ, 2009:280-281) 

A múzeumandragógiai metanarratíva tehát, nyújt egy saját nézőpontú választ az emberiség 

elmélyülő és kiterjedő válságára, a globalizáció fenyegető veszélyeire egyaránt, amely témák 

jelen ideig feltárt tények bár, de ezeknek az okai ma is megválaszolatlan kérdést jelentenek. 

Összehasonlító elemzéseink azt mutatják, hogy a válság oka az, hogy a felnőtt ember nem elég 

fejlett, nincs meg a tudása ahhoz, hogy a lét kihívásaival összefüggő kérdéseket megválaszolja, 

másrészt az ember nem eléggé öntudatos. A múzeumandragógia a fejlesztést segítendő ajánlása-

it az alábbiakban foglalja össze: 

a.) a lifelong learning, az életen át tartó tanulás támogatása 

b.) Erik H. Erikson teóriájának tudatosítása, amely tan „az egész életre kiterjeszti a környe-

zeti befolyás személyiség- és identitásformáló szerepét‖ (ZRINSZKY, 1995:20-21) 

c.) Maslow és Allport megállapítása szerint nem beszélhetünk érett személyiségről . „Ez 

csakis akkor teljesül, ha az önkereső, önfejlesztő, önnevelő indíttatások is nagyobb szerepet 

játszanak késztetéseink rendszerében‖. (ZRINSZKY, 1995:20-21) 
 

A formális nevelés (új nevelésfilozófiát értünk alatta) mellett tehát, az önfejlesztő, önnevelő, 

önművelő cselekvés fontosságát hangsúlyozzuk, amely a műveltség gyarapodásához, az emberi 
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öntudatosodáshoz vezető út, amelytől az is remélhető, hogy az ember lemond előjogairól, an i-

málja az esélyegyenlőség érvényesülését, az emberi faj számára az erőforrások elosztását terv-

szerűbbé, tudatosabbá teszi. 

Az önkéntességre épülő emberi elv alkalmazása, a béke útját vállaló öntudatosodó ember 

képes arra, hogy önmagát, a kultúrát, az egyetemes emberi értékeket egyaránt megmentse. Az 

önkéntes fejlesztés módját, stációit elutasító ember, elveszítheti krízis felszámoló eredményes-

ségét, így mulasztásának következménye lehet, hogy csak az „erőszak‖ eszközeit felhasználva 

rögzíthetjük természeti, transzcendentális, emberi emlékezetünket.  
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KOLTAI ZSUZSA :  A múzeumi felnőttoktatás  kihívásai és  lehetőségei  

A múzeumi interpretáció történeti változásai 

A múzeumi interpretáció jellegét meghatározza a mindenkori társadalmi-politikai berendezke-

dés. Nem véletlen, hogy az autoriter és diktatórikus rezsimekben a múzeumi közvetítés kiemelt 

propaganda eszközként funkcionált elsősorban a történeti, de közvetetten a többi múzeum -

típusban is. A politika múzeumi interpretációval kapcsolatos érdekeltségét jól tükrözi, hogy a 

szovjet kormányzat 1921 és 1936 között 542 olyan múzeumot alapított, mely a történelmet 

marxista szemszögből közvetítette a látogatók felé. A szocialista berendezkedésű országokban a 

kiállításrendezés módszertani alapjává a történelmi materializmus vált. (DOLAPCSIEVA-

IVANOVA, 1978:235) Az aktuális politikai berendezkedés világszemléletének minél szélesebb 

körben való közvetítését szolgálta a két világháború közötti németországi múzeumalapítási láz 

is, amikor a nemzeti érzés, a nacionalizmus erősítése érdekében több mint 2000 regionális mú-

zeumot alapítottak országszerte. (BURCAW, 1997:183) 

A múzeumi interpretáció politikai véleményformálásban betöltött kiemelt szerepére az auto-

riter és diktatórikus jelleget nélkülöző országokban is számtalan példát találhatunk már a 19. 

századtól kezdve. A dán Nemzeti Múzeum például a Lauenburg, Holstein és Schleswig 1864-es 

elcsatolását eredményező német expanzió jogosulatlanságával kapcsolatos állásfoglalását a mú-

zeumi interpretáció eszközeivel fejezte ki olyan módon, hogy a kiállított gyűjteményeket nem 

tipológiai, hanem topográfiai alapon helyezték el. Ezzel a módszerrel demonstrálni lehetett, 

hogy az elfoglalt területekről származó tárgyak „anyaga és jellege megegyezik a Dánia többi 

részéből származó anyagéval, hogy a vitatott területek kulturális szempontból Dániához tarto z-

nak‖. (DYBSAND, 1978:190) 

A 20. század első felében a múzeumok - különösen a művészeti múzeumok - abból a meg-

győződésükből kiindulva, hogy az egyes kiállítási darabok önmagukban is képesek a látogatóval 

való kommunikáció megvalósítására, az önálló művészeti  alkotások bemutatására helyezték a 

hangsúlyt. Amennyiben az adott művészeti alkotás erre nem volt alkalmas, egyszerűen a célnak 

nem megfelelő tárgyként értékelték. Ezzel szemben a 20. század második felében jelentősen 

megnőtt a múzeumi interpretáció fontossága. A megváltozott szakmai álláspont szerint ugyanis 

a tárgyak önmagukban nem beszédesek, nem kommunikálnak, ezért a közművelődési szakem-

berek szükségesnek tartották a kiállítások interpretációs keretének megfogalmazását. James 

Cuno, a londoni Courtauld Művészeti Intézet igazgatójának meghatározása szerint, míg az idő-

szaki kiállításokban a múzeumi tapasztalat narratív jellege (pl.: egy művész karrierjének felvá-

zolása vagy egy művészeti iskola jellegének feltárása) dominál, addig az állandó kiállítások 

installációi az egyes tárgyak önálló megtapasztalását hangsúlyozzák. (CUNO, 2004:54) 

Thomas Krens, a Guggenheim Múzeum igazgatója 2000-ben a következőképp definiálta a 

21. század sikeres múzeumi élményét: „nagyszerű gyűjtemények, nagyszerű épület, kiváló idő-

szakos kiállítások, egy nagyszerű második kiállítás, két vásárlási lehetőség, két étkezési lehet ő-

ség, high-tech, internetes érintőképernyő és méretgazdaságosság a globális hálózaton keresz-

tül‖ (DOBRZYNSKI, 2000:50) 

Lineáris kiállítás alkalmazására leginkább akkor kerül sor, ha a kiállítás egymáshoz kapcso-

lódó történeteket mesél el. Tipikus példája ennek a típusnak a kronológiai szempontokat követő 

történeti kiállítás. Egy másik kiállítási típust képvisel az ún. „látható raktár‖ vagy látványtár, 

ahol a múzeum nem törekszik arra, hogy a különböző kiállítási egységekre alapozva, meghatá-
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rozott lépcsőfokokon keresztül megvalósuló, egymásra épülő tapasztalatok megszerzése révén 

létrejövő tanulási folyamatot biztosítson. A látványraktár alkalmazásával ellenben lehetővé vá-

lik, hogy olyan tanulási környezetet biztosítsunk, mely a látogatókat önálló értékítélet meghoza-

talára ösztönzi. A látogatókutatások eredményei alapján megállapítható, hogy a tanulás szem-

pontjából az interaktív kiállítások azon típusa tekinthető a legeredményesebbnek, ahol a látoga-

tót a múzeumpedagógus, a tárlatvezető vagy a korabeli jelmezbe öltözött múzeumi közvetítő 

valamilyen válaszadásra sarkallja. (LORD, 2001:21) 

A tapintható tárlat történeti gyökerei egyrészről a 19. század végi első amerikai gyermekmú-

zeumokhoz, másrészről a 20. század eleji európai és észak-amerikai tudományos központokhoz 

kötődnek. (CAULTON, 1998:3) Az interaktív kiállításnak ma már számtalan formája létezik. Az 

interaktivitás legegyszerűbb megvalósulási módja az, amikor a látogatónak valamilyen motoros 

tevékenységet kell végeznie annak érdekében, hogy a kiállítás által felvetett kérdésre választ 

kapjon. Tipikus megoldás, hogy a látogatónak fel kell emelnie egy fedőlapot a feltett kérdésre 

adott válasz elolvasásához. Szintén gyakran alkalmaznak a múzeumok olyan háromdimenzós 

térképeket, melyek használatakor a látogatónak meg kell nyomnia egy gombot annak érdeké-

ben, hogy felvillanjon a keresett hely. A múzeumokban alkalmazott interaktív tanulást lehetővé 

tevő multimédia programok ez elmúlt két évtizedben elképesztő fejlődésen mentek keresztül. 

Elsősorban a természettudományos múzeumokban és a különféle tudományos centrumokban 

fejlődött ez a technológia, bár a történeti és művészeti múzeumokban is egyre inkább terjed.  

A múzeumi kultúraközvetítés kurrens szakirodalma elítéli a múzeumok 20. század második 

felében dominánssá vált interpretációs monopóliumát, a múzeumok gyűjteményeinek irányított 

felfedezését, valamint a kurátorok gyűjtemények és látogatók felett gyakorolt autoritását.  Ez a 

változás a posztmodern gondolkodás múzeumi interpretációra gyakorolt hatásával van össze-

függésben. György Péter megfogalmazása szerint napjaink múzeuma „…nem egyszerűen gyűj-

teményének (kurátori) tekintélyére épít, hanem módokat keres arra is, hogy reagáljon a közön-

ség másfajta vonatkoztatási keretére is - bátorítva a gyűjtemény váratlan olvasatait, alternatív 

utak felfedezésére ösztökélve a látogatókat.‖ (GYÖRGY, 2009:79) 

Egyes, a múzeumi tanulással foglalkozó szakemberek kifejezetten a kis, elsősorban a helyi 

érdekeltségű múzeumokban látják a múzeumi kultúraközvetítés megújításának, a múzeum kizá-

rólagos interpretációs értelmezését elvető kiállítások megvalósításának lehetőségét. (GURIAN, 

2007:22) A változás egyik alapvető feltétele a múzeumi alkalmazottak közvetítésben betöltött 

szerepének megváltozása, hiszen a kiállított tárgyakat, az interpretációt és a megjelenített néző-

pontot meghatározó autoritás helyett véleményük szerint egyfajta facilitátori szerep érvényes í-

tésére van szükség. A látogatók szabad böngészését lehetővé tevő és a vizuális hozzáférést 

facilitáló új múzeumi modellben a múzeumi tárgyak nagy része a kiállítás részévé válik. Az 

egyre népszerűbb modell látványtár illetve látványraktár néven terjedt el a múzeumi szakmai 

közegben az elmúlt évtizedben. A látványtárban/látványraktár installációban a széles körben 

összegyűjtött információk, valamint a sokféle témát feldolgozó adatbázis ugyanolyan fontossá 

válnak, mint maguk a kiállított tárgyak. A modell legismertebb magyarországi példája a Szent-

endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban létrehozott Néprajzi Látványtár.  

A látványtár-modell legutóbbi időkben továbbfejlesztett változata lehetővé teszi, hogy a lá-

togató a gyűjteményben végzett önálló kutatásának eredményeit elérhetővé tegye az adott téma  

iránt érdeklődő további látogatók számára is. Így a múzeumi látogatók egyszerre válhatnak ku-

tatóvá és facilitátorrá. Ebben a modellben a múzeumi kurátorok közvetítő szerepe megváltozik, 
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hiszen a megtekinthető tárgyak körére és a múzeum által feldolgozott témák meghatározására 

vonatkozó privilégiumuk megszűnik. Mivel a múzeumi tárgyak és információk nagy része köz-

szemlére kerül, a látogató önállóan, saját belátása szerint határozza meg a rendező elveket és az 

értelmezési kereteket. Mindezek következtében a múzeum a látogatók által közölt megközelíté-

sekkel folyamatosan gyarapodó, ítéletet nem mondó, viszont sokféle intellektuális megközel í-

tést lehetővé tevő vizuális raktárrá válik. 

 

Az interpretáció felnőttoktatással összefüggő elméleti kérdései  

A kiállítások megtervezésében egészen az elmúlt időszakig nem kaptak jelentőséget a tanu-

lási elméletek tanulságai. A látogatói tapasztalatok vizsgálata csak az elmúlt évtizedekben ke-

rült a múzeumi szakemberek érdeklődésének fókuszába. A tárgyak kutatásában, a design és  a 

kiállítás felépítésében a látogatók figyelembevétele csupán teoretikus síkon és absztrakt módon 

jelent meg. Kivételesnek számít ebből a szempontból a londoni Natural History Museum, ahol 

az 1970-es évektől megkísérelték az oktatási technológiát mint megfelelő oktatási elméletet 

alkalmazni a kiállításokban. Kifejlesztették a kiállításhoz kapcsolódó ún. viselkedési szándék 

koncepciót, melyet a kiállításon dolgozó szakemberek csapata szem előtt tartott. A munka kez-

detén abból a feltételezésből indultak ki, hogy a kiállításokban a tanulási folyamatoknak a látá-

son keresztül kell megvalósulniuk, holott a látáson keresztüli tanulás hatékonysága nagyban 

növelhető a cselekedeteken keresztüli tanulás által. Így a későbbiek folyamán a kiállítás egyre 

interaktívabbá, flexibilisebbé vált. A kérdéskörrel kapcsolatos vitának elsősorban nem Nagy-

Britanniában volt komoly visszhangja, hanem az USA-ban. Az USA-ban az ezzel kapcsolatos 

vitában kristályosodott ki az új múzeumi diszciplína, a látogatókutatás. (HOOPER-GREENHILL, 

1994:139) 

George Hein Learning in the Museum című művében meghatározza a különböző tanulásel-

méletek múzeumi alkalmazásának lehetőségeit: 

1. Didaktikus, magyarázó oktatás 

A didaktikus, magyarázó oktatási elméletet követő múzeumok kihasználják interpretációs 

monopóliumukat, hiszen közvetítési tevékenységükben csupán egy, mégpedig az általuk megha-

tározott megközelítés érvényesül. (HEIN, 2000:27-29) Napjainkban ezzel a közvetítési móddal 

találkozhatunk a legtöbb múzeum állandó kiállításában. 

2. Stimulus-válasz oktatás 

A behaviorista megközelítést követő kiállítások a tanulóra ható ismétlődő ingerekre, vala-

mint az adott kérdéskörrel kapcsolatos kérdésfeltevésre és a látogató által adott helyes válaszok 

jutalmazására alapulnak. Egyre több múzeumban találkozhatunk a látogató mentális aktivizálá-

sát szolgáló olyan interaktív megoldásokkal, melyek egy tábla vagy fedőlap felhajtásával, ajtó 

vagy ablak kinyitásával, vagy számítógépes megalapozottság esetén egy-egy gomb megnyomá-

sával közvetítik a helyes választ a látogató számára. (HEIN, 2000:29-30) 

3. Felfedezéses tanulás 

George Hein az alábbiakban foglalta össze a felfedezéses tanulás elméletét követő múzeu-

mok sajátosságait: 

– „a kiállításaik megengedik az önálló felfedezést, nem feltétlenül lineáris felépítésűek, akár 

az egyes kiállításelemek közötti előre és hátra történő mozgás ismétlődését is támogatják  

– aktív tanulási lehetőségek sorát vonultatják fel 
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– a feliratok és szövegek olyan kérdéseket tesznek fel, melyekre a látogatóknak önállóan kell 

megkeresniük a választ a kiállításban 

– közvetítési módjuk túllép a múzeum interpretációs monopóliumán és lehetővé teszi, hogy a 

látogatók önállóan értelmezzék a kiállításban tapasztaltakat.” (HEIN, 2000:33) 

Leggyakrabban a természettudományi múzeumok, tudományos központok és a gyermekmú-

zeumok kiállításainak kialakítását határozza meg a felfedezéses tanulás elmélete.  

4. Konstruktivista tanulás 

A konstruktivista kiállítások amellett, hogy lehetőséget biztosítanak a tudás önálló konstruá-

lására, megerősítik a látogatók következtetéseit, függetlenül attól, hogy azok egybeesnek-e a 

kurátorok szándékaival vagy sem. Az ilyen múzeumban nincs meghatározva a kiállítás kezdeti 

és végpontja, több bekapcsolódási lehetőség közül választhatnak a látogatók. Nincs javasolt 

látogatói útvonal sem, ugyanakkor a több szempontú bemutatás és az aktív tanulást kínáló lehe-

tőségek kiemelt szerepet kapnak a kiállításokban. (HEIN, 2000:35) A konstruktivista pedagógiá-

ra építő kiállítások legfőbb jellegzetessége, hogy a kinyilatkoztatással szemben inkább kérdések 

felvetése által segítik hozzá a látogatókat az ismeretek megszerzéséhez, az önálló vélemény és 

álláspont kialakításához. 

 

Múzeumi felnőttoktatás Magyarországon 

Hazánkban a múzeumi felnőttoktatás területe komoly fejlesztést igényelne. A felnőttek múzeu-

mi programokba való bevonása leginkább a családi programokon keresztül, illetve frontális elő-

adásokban realizálódik. Míg a gyermekek múzeumi foglalkoztatásával kapcsolatos módszertani 

kiadványok, tanulmányok és konferencia-előadások sora látott napvilágot az elmúlt években, a 

felnőttek múzeumi foglalkoztatásának módszertana jóformán fehér folt a mai magyar múzeumi 

közművelődésben. Jelenleg a felnőttek leginkább informális módon tanulnak a hazai múzeu-

mokban. A nonformális felnőttoktatás főként az egyes jeles ünnepkörökhöz, a Múzeumok Çj-

szakája rendezvénysorozathoz, valamint a múzeumbaráti körök lelkes közönségéhez kötődik. A 

formális felnőttoktatás hazánkban a múzeumi szakemberek továbbképzésében, valamint az 

egyetemi hallgatók számára tartott kurzusokban és gyakorlatokban jelenik meg. 

A magyarországi múzeumi kultúraközvetítés jelenlegi trendjeinek és kihívásainak meghatá-

rozása érdekében 50 magyarországi múzeumpedagógussal, illetve múzeumi közművelődéssel 

foglalkozó szakemberrel készítettem interjút 2009 májusában és júniusában. Rétegzett, véletlen 

mintavételi eljárást alkalmaztam és az interjú eredményeit kvalitatív és kvantitatív módon is 

vizsgáltam. Jelen tanulmányban az empirikus vizsgálat múzeumi felnőttoktatással kapcsolatos 

eredményeit közlöm. 

A múzeumok által kínált felnőtt programok számát szinte valamennyi szakember kevésnek 

ítélte. Bár a mintában szereplő múzeumi közművelődési szakemberek összesen 62% -a tart fel-

nőtteknek kisebb-nagyobb gyakorisággal programokat, csak 46%-nál jelenik meg ez a tevé-

kenység valamilyen rendszerességgel. A minta 12%-a kizárólag az olyan nagyrendezvények 

alkalmával tart felnőtteknek is programokat, melyek a múzeum által szervezett különleges ren-

dezvényekhez (pl. jeles évfordulók, stb.), vagy a Múzeumok Çjszakája, illetve a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozatához kötődnek. Legalább egy felnőttoktatási mód-

szert csak a mintában szereplő szakemberek 40%-a ismert, 60%-uk nem rendelkezik elméleti 

ismeretekkel e téren. Ugyanakkor határozott igény mutatkozik körükben a felnőttképzési mód-

szerekkel kapcsolatos továbbképzések iránt, hiszen 72%-uk kifejezetten szükségét érezte annak, 
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hogy továbbképezze magát e területen. A felnőttek számára kínált múzeumi programok között 

leggyakrabban az előadás (36%) és a beszélgetés (30%) fordul elő. Tanártovábbképzés a vizs-

gált mintából hat intézményben jelent meg, ezek közül öt országos múzeum és valamennyi in-

tézmény a Közép-Magyarország régióban helyezkedik el. A vizsgált mintából 8 intézmény kínál 

manuális tevékenységeket, 9 múzeumban szerveznek rendszeresen családi programokat és há-

rom intézményben kínálnak kirándulásokat felnőttek számára. Az alábbi program -típusok csak 

egy-egy múzeum felnőttoktatási kínálatában jelentek meg: filmvetítés, vita, műhelymunka, mű-

helylátogatás, tanfolyam, vetélkedő, pályázat, játék. 

 

A múzeumi közművelődési szakemberek felnőttoktatással összefüggő fejlesztési tervei  

A múzeumok közművelődési tevékenységének fejlesztésével kapcsolatosan leggyakrabban a 

felnőttoktatási programok bevezetését, illetve a felnőttoktatási programkínálat bővítését említet-

ték meg a vizsgálatba bevont szakemberek (14%-os előfordulás). Gyakrabban megjelenő fej-

lesztési terv emellett az egyetemisták célzott megszólítása (12%). A megkérdezett szakemberek 

azonos arányban (8%) említették meg fejlesztési célkitűzésként az alábbiakat: iskolai pedagó-

gusok továbbképzése; a múzeumi közművelődési szakemberek továbbképzése. Bár messzemenő 

következtetéseket nem lehet levonni az eddiginél kevesebbszer felbukkanó válaszokból, érdekes 

azonban megfigyelni, hogy milyen új irányvonalak, tervek, ötletek jelennek meg hazánkban a 

múzeumi kultúraközvetítés fejlesztésével kapcsolatosan: felnőttoktatási módszerek megismeré-

se (6%); nyugdíjasok bevonása (6%); múzeumi önkéntesség bevezetése (6%); családi progra-

mok bevezetése (4%); „nagyi-unoka program‖ bevezetése (4%); speciális igényű csoportok be-

vonása (4%). Kiemelnék néhány, csak egy-egy interjúban megjelenő, azonban általam különö-

sen innovatívnak tartott és a múzeumi felnőttoktatás szempontjából jelentős javaslatot: hátrá-

nyos helyzetű csoportok bevonása; kismamák bevonása; nyelvtanulási projektek bevezetése; 

iskolai pedagógusok bevonása a kiállítás-tervezés folyamatába; munkanélküliek elérése. 

A múzeumi felnőttoktatás innovációja szempontjából roppant bíztató, hogy a szakemberek 

fejlesztési elképzeléseinek nagy része andragógiai vonatkozású  volt. (felnőttoktatási módszertan 

megismerése; továbbképzések múzeumi közművelődési szakemberek és iskola pedagógusok 

számára; a felnőtteket mint szülőket vagy nagyszülőket megszólító múzeumi programok kidol-

gozása, stb.). A múzeumi közművelődés fejlődési trendjeit a közeljövőben - a vizsgálatba be-

vont szakemberek válaszai és a kultusztárca fejlesztési törekvései alapján - a múzeumi felnőtt-

oktatás kibontakozása fogja meghatározni. 
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SZIRMAI ÇVA :  Roma (média)  valóság  

A multikulturális társadalom kihívásai, a nemzeti, nemzetiségi és európai identitás kérdőjelei 

sokat (de nem eleget) kutatott témává tették a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek médiarepre-

zentációját. Bár mind az 1993. évi LXXVII. törvény a kisebbségekről, mind az 1996. évi I. tör-

vény a rádiózásról és a televíziózásról hangsúlyos szerepet tulajdonít az elektronikus médiu-

moknak a kulturális identitás megőrzésében, nyilvánvalónak tűnik, hogy a nemzeti és etnikai 

kisebbségi műsorok önmagukban alkalmatlanok ennek a funkciónak a betöltésére. Mint emlé-

kezetes, 1996-ban, a két országos kereskedelmi televízió-frekvenciára kiírt pályázat második 

fordulójában nem kis mértékben esett latba az, hogy milyen arányban vállalják a pályázók köz-

szolgálati funkciók ellátását – többek között tehát milyen terjedelemben, műsorsávban és mű-

fajban kívánnak megfelelni a médiatörvény által megfogalmazott kívánalmaknak, milyen mó-

don kívánják reprezentálni a többségi médiában a kisebbségi kultúrákat. Ezek a vállalások meg-

lehetősen ellentmondásosan valósultak meg, hiszen a nemzetiségek szinte egyáltalán nem, míg 

a romák csak sztereotípiák szintjén jelentek meg. Bernáth Gábor és Messing Vera kutatásai 

(BERNÁTH – MESSING, 1998 és 2001a) azt mutatják, hogy bár a többségi média egyre nagyobb 

számban és bővülő tematikában mutatja be a magyarországi cigányságot, továbbra is a zárt te-

matika, az egyénítettség hiánya, a konfliktus-centrikusság jellemző a reprezentációjukra. A 

szerzők szerint elengedhetetlen, hogy a roma közösség kilépjen az etnikai címkézés korlátai közül, 

a csoportnak tulajdonított jellegzetességeket „felülírják‖ az individualizált pozitív példák. 

A fenti célok elérésének egyik lehetséges módja, hogy a hazai cigányság kilép a hírműsorok 

konfliktusközpontú (elsősorban kriminalizált) és a bulvár szenzációközpontú keretei közül, és 

megjelenik a legnagyobb nézettségű szórakoztató műsorokban is. E törekvés egyik korai példája 

a Barátok közt című népszerű napi sorozat roma szereplőjének megjelenése (BERNÁTH– 

MESSING, 2001b), a leginkább ellentmondásos jelensége a Győzike-show (IMRE, 2009), és a leg-

több vitát (és elítélő ORTT-határozatot) kiváltó délutáni talk-show-k, a Mónika és a Joshi 

Bharat (MONORI–KOZMA, 2010). A két utóbbiról elmondhatjuk, hogy a legkevésbé sem feleltek 

meg eredeti céljuknak, sokkal inkább erősítették a cigánysággal szembeni ellenérzéseket, előít é-

leteket és sztereotípiákat, mintsem segítettek volna ezek leküzdésében. Nem használtak azok a 

jelenségek sem, amelyek a romákat újra a hírműsorok főszereplőivé tették és újra bevezették a 

köztudatba a „cigánybűnözés‖ fogalmát (székesfehérvári gettó-ügy, Olaszliszka és a Cosma-

gyilkosság). Pozitív példaként említhetjük viszont a Megasztár című tehetségkutató műsort, 

amely olyan (roma) sztárokat futtatott fel, mint Oláh Ibolya, Molnár Ferenc Caramel vagy Gás-

pár László. Bár mindhárman vállalják roma-identitásukat, azt is hangsúlyozzák nyilatkozataik-

ban, hogy nem a cigányságot képviselik, hanem sokkal inkább önmagukat (ellentétben pl. Csó-

ka Jánossal, az RTL Klub Legyen ön is milliomos! című vetélkedő műsorának egyik nyertesé-

vel, aki úgy nyilatkozott, hogy „nemcsak önmagáért és családjáért, hanem azokért a cigányo-

kért is játszott, akiket rengeteg előítélet ér‖) (KEJA, 2006:24). A sztárgyártás folyamatát mind-

azonáltal áthatja a kereskedelmi televíziózás ellentmondásossága. Az internetes fórumokon a 

„pozitív roma-hősöknek‖ is meg kellett küzdeniük mindazokkal az előítéletekkel, mint közös-

ségük minden tagjának. A többségi társadalom hajlamos (a szabályt erősítő) kivételként kezelni 

az előítéleteikkel esetleg nem kompatibilis viselkedésformákat. Egyáltalán nem véletlen, hogy 

az említettek (és a későbbiekben említendők) szinte mindegyike a muzsikus-cigány sztereotípiát 

erősíti, nincs tehát szó arról, hogy a többségi társadalomba való integrálódást egyéb területeken 
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sikeres romák meg/bemutatásával lenne képes segíteni a televíziózás. Jellemző példája ennek 

Daróczi Dávid öngyilkosságának médiareprezentációja, amelyben a roma politikus történetét 

úgy tematizálta a sajtó, hogy jellegzetes elemeként egyrészt a származás és betöltött pozíció 

közötti inkongruenciát, másrészt a Liptai Klaudiával való kapcsolatát emelte ki. Ez utóbbi ese-

tében (néhány szélsőségesen rasszista megnyilvánulást kivéve)  a közvélemény Liptaival fordult 

szembe, és vette védelmébe a roma férfit, aki képes volt „kiemelkedni‖ eredeti közegéből. Te r-

mészetesen itt sem a roma közösség egészével kapcsolatban jelent meg valamiféle együttérzés, 

sokkal inkább a bulvár-szemléletmód érvényesült, különösen felerősödve akkor, amikor Daróc-

zi édesapja, Choli Daróczi József először fogalmazta meg kételyeit a nyilvánosság előtt fia hal á-

lával kapcsolatban, mintegy kriminalizálva mind a szerelmi szálat, mind pedig a többségi társa-

dalomban való érvényesülés lehetőségét. 

Van azonban egy olyan szelete a kereskedelmi televíziózásnak, amely minden esetlegessége 

és megítélésének ellentmondásossága ellenére képes pozitív képet adni a roma kultúráról, a c i-

gányság hagyományairól, önazonosságáról. Anélkül, hogy túlságosan is rózsás képet festenénk 

a 21. század egy jellegzetes műsortípusáról, témánk szempontjából érdemesnek látszik az elem-

zésre a magyar televíziókban gasztroreality-nek (SIC!) nevezett formátum. Bár a műfaj ismert a 

nyugat-európai televíziózásban is, a magyar közönség elé egy sajátos, hibrid változata került 

mind a TV2 Hal a tortán, mind az RTL Klub Vacsoracsata című műsorában. A leglényegesebb 

különbség az eredeti
1
 és a magyar változat(ok) között az, hogy nálunk a nézettség maximalizá-

lása és a csatornák közötti konkurenciaharc jegyében még az RTL Klub is nagyon gyorsan sza-

kított a licenc-formátummal, vagyis az amatőr/civil szereplőket celebekkel, sztárokkal, művé-

szekkel – egyszóval képernyős arcokkal váltotta ki. A két konkurens műsor néhány apró eltérés-

től eltekintve ugyanarra a sémára épül: 5 ismert ember látja vendégül egymást 5 estén keresztül, 

a pontozás során az élen végző jelképes ajándékot kap és lehetőséget a mesterfutamban való 

részvételre. A magyar celeb-világ szegényességét jelzi, hogy a szereplők műsorról műsorra 

vándorolnak, egy-egy ismert ember a két csatorna szinte minden műsorát (trash-reality-k, tehet-

ségkutatók, párkereső valóság-show-k, bulvár és egyéb magazinok) végighaknizta már, így üdí-

tő kivételként jelenik meg időről-időre a művész-elit egy-egy képviselője (lásd erről bővebben: 

SZIRMAI, 2010). Tárgyunk szempontjából azonban sokkal lényegesebbek azok az elemek a mű-

sorokban, amelyek egyfajta kulturális tér megjelenítését teszik lehetővé. Elsősorban a hazai 

cigányság képernyős megjelenítésének paradox jellegét vizsgálom: a cél – a roma kultúra meg-

ismertetése és hozzáférhetővé tétele a többségi társadalom számára – mindenképpen üdvözlen-

dő, a megvalósítás azonban általában többet árt, mint használ, viszont éppen a gasztro -reality-k 

esetében ez mintha másképp működne. Elemzem azokat a konfliktustípusokat, amelyek a kultu-

rális identitás és a média, a műsorkészítők és a közönség elvárásainak eltérő jellege miatt kö-

vetkeznek be. Olyan műsorokat vizsgálok a szocioszemiotika és a diskurzuselmélet módszerei-

vel, amelyek médiateoretikai megítélése önmagában is problematikus, hiszen ezekben éppen a 

konstruált valóság és a természetesség konfliktusa válik műsorszervező elemmé. A szereplők 

számára idegenné válik saját, autentikus környezetük és viszonyrendszerük, mert egyrészt al-

                                                 
1
 „Eredetiről‖ csak az RTL Klub esetében beszélhetünk, hiszen műsora nem saját fejlesztésű produkció, ha-

nem licenc, amit az angol Granadától vásároltak. Az eredetileg The Perfect Dinner címen futó formátumot 

sugározzák az RTL-csoporthoz tartozó német Voxon és a francia M6-on is. A TV2 ezzel szemben azt állítja, 

hogy műsora saját fejlesztés. 

http://www.granadamedia.com/sf/gm/
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kalmazkodniuk kell a televíziós műsorkészítés által diktált szabályokhoz és technológiai elvárá-

sokhoz, másrészt meg kell küzdeniük a befogadói közeg sztereotípiáival és előítéleteivel.  

A gasztro-reality-k egyes epizódjai ugyanarra a sémára épülnek: bevásárlás, főzés, terítés, 

vacsora, „kultúrprogram‖, értékelés, pontozás. A résztvevők többnyire saját lakásukban látják 

vendégül versenytársaikat, természetes közegükben, amit még a kamerák jelenléte sem tud gyö-

keresen átalakítani. Mindkét műsornak van rezonőr szerepet játszó narrátora, a szakmaiságot a 

Hal a tortán-ban a gasztrokibicnek nevezett Sági Szilárd képviseli. A Vacsoracsatában az első 

adástól kezdve a csatára helyeződik a hangsúly, a szereplők nem kímélik egymás t sem prekon-

cepcióik megfogalmazáskor, sem a tényleges teljesítmény értékelésekor. Mindezzel együtt 

azonban nem az aktuális produktum reális megítélése kap különös hangsúlyt, hanem sokkal in-

kább az előzetes elvárások határozzák meg a végső sorrendet. 

Mindkét csatorna hamar felfedezte a „saját‖ romáiban rejlő lehetőségeket, teljesen természe-

tesnek tűnt tehát, hogy pl. a valóság-show sztár Győzike az elsők között főzzön, de az RTL-hez 

igazolt Oláh Ibolya is, míg a Bódi házaspár és Bangó Margit a TV2-t erősítette. Itt és most két 

műsort idézek fel, illusztrálandó, hogy még egy ennyire kommersz műsortípusnak is lehet poz i-

tív hozadéka. 

2008. május 23-én Bódi Margó látta vendégül Papp Gergőt (Pimasz úr, a TV2 Naplójának 

riportere) Vad Katit (Michelle Wilde, korábban 

felnőttfilmek szereplője, ebben az időben a Jóban-

rosszban című szappanopera epizodistája) Ernyey 

Bélát (színész) és Czifra Noémit (Nóci, televíziós 

műsorvezető). Az asztaltársaság tagjai korábban 

semmilyen közvetlen kapcsolatban nem voltak, az 

esetek többségében éppen ez adja a műsorok drama-

turgiai gerincét: mindanyian csak annyit tudnak a 

társaság egyes tagjairól, amennyi (az elsősorban 

bulvár-) média alapján belőlük látszik. Ebben az 

esetben tehát azok az elvárások, prekoncepciók és 

sztereotip elképzelések, amelyekkel a vendégek ér-

keztek, egyszerre tartalmazták a muzsikus cigányról 

alkotott többségi kép elemeit, és azokat, amelyeket a bulvármédia közvetített, elsősorban az 

elválaszthatatlan házaspár magánmítoszát. A legszembetűnőbben Ernyey megnyilatkozásaiban 

jelent ez meg, aki ironikus, helyenként határozottan szarkasztikus stílusban tette közzé viszo-

nyát vendéglátójukhoz. Papp Gergőre az intrikus szerepe jutott, Vad Katira a naiváé, Czifra 

pedig láthatóan nem találta a helyét. A rezonőr „példás családanyaként‖, „az aranyesők koroná-

zatlan királynőjeként‖, „nagyecsedi csodaként‖ harangozta be Bódi Margót, vagyis kizárólag 

azokat az elemeket emelte ki személyiségéből, amelyeket a bulvár folyamatosan sulykol belőle. 

Az első meglepetést az okozta, amikor a menü összeállításánál maga Bódi Margó verbalizálta a 

romákkal kapcsolatos sztereotípiákat: varjúlevest, ürgepörköltet és sündisznófilét ígért vendége-

inek. Sokkal többet árulnak el azonban mind az életformáról, mind a roma identitásról azok a 

momentumok, amelyek nem a kamerának szólnak, hanem a maguk természetes rutinszerűsé-

gükben jelennek meg: a piacon valaki, aki felismeri Margót, azt javasolja, hogy „malactartót‖
2
 

vegyen, mert az kell az igazi roma vacsorához; a menye teljesen természetesen vesz részt a fő-

                                                 
2
 Malactartó: az anyakoca méhe, amit a pacalhoz hasonló módon készítenek el 

1. sz. kép: Hal a tortán 2008. 05. 23. 
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zésben („ez nálunk tradíció‖); a vendégek érkezése előtt a kertben álló Dávid-szoborra fügefa-

levelet akaszt („teljesen meztelenül nem várhassa a lányokat‖); nem ül az asztalhoz, míg a töb-

biek esznek, inkább Gusztinak ajánlja fel a helyét („inkább szolgálja az urát‖). Az az 

önironikus gesztus, amellyel saját romaságukhoz viszonyulnak
3
 egyfajta magabiztosságot, ter-

mészetességet sugároz, ezért nem véletlen, hogy a vendéglátás (szinte
4
) egészére az autentikus-

ság jellemző – ezt érzi meg feltehetően Ernyey is, mert a kezdeti lekezelő, elitista viszonyulása 

az est végére feltétlen elfogadásban oldódik fel. 

 

Bangó Margit négy alkalommal főzött a Hal a tor-

tán-ban. „A cigánynóta koronázatlan királynője‖ csak 

akkor esett ki nagyasszonyi szerepéből, amikor a 

gasztroreality műfaj íratlan szabályainak megfelelően 

egy idegen kultúrkörbe kényszerítették a szerkesztők. 

Amikor ugyanis túlságosan gördülékennyé válik a mű-

sor, amikor a résztvevők túlságosan otthon látszanak 

lenni a vendéglátásban és hiányoznak a dramaturgiai 

feszültséget előidéző konfliktushelyzetek, újabb és 

újabb feladatokat tűznek a versenyzők elé.  

 

 

Hol meghatározott alapanyagból kell ételt előállítaniuk, hol valamely, a magyar gasztronó-

miai hagyománytól idegen konyha ízeit kell produkálniuk. Bangó Margitra a japán konyha ju-

tott – és ezzel együtt a műsor történetének legnagyobb médiabotránya.
5
 Látható volt, hogy bár a 

háziasszonyi rutin, a komolyan vett felkészülési folyamat akár úrrá is lehetne a kulturális kü-

lönbségeken, a roma tradíció és identitás minduntalan átüt a japánra festett arcokon és kimonó-

kon. Bangó csak a saját közegében volt képes magát adni, ahogy ezt többször is bizonyította a 

műsor történetében. Leginkább akkor érezhette magát otthon, amikor a tematikus hetek sorában 

roma-hétre került sor 2008 szeptemberében. Choli Daróczi József (költő, műfordító , tanár), L. 

L. Junior
6
 (Lesi László Csaba romarepper), Völgyi Zsuzsi (énekes, Romantic együttes) és Bódi 

Csaba (énekes) voltak a műsor résztvevői. 

Feltételezhetnénk, hogy a vállalt roma identitás és a sajátként megélt kultúra olyan szervező 

eleme ennek a társaságnak, amely harmonikus képet képes közvetíteni. Alapjában véve ez így is 

történt – a fiatalok feltétlen tisztelete az idősebbek iránt (Junior  „Choli bácsi‖ tanítványa volt a 

                                                 
3
 „Mi egy kicsit fűszeresebben főzünk, vagyis főznek a lányok, szeretjük az erőset .‖ – mondja Bódi Guszti. 

„Most az ő szájuk íze szerint főzzél, nehogy azt mondják, hogy elromáskodjuk, hogy cigányok vagyunk .‖ 

„Gusztiéknál még él az ősi hagyomány, hogy amit a vendég megdicsér, azt megkapja‖ (narrátor) – és Papp 

Gergő Guszti piros cipőjében távozik. 
4
 A cigány táncosokat és zenét a vacsora végén brazil szambázók váltják – talán ez az egyetlen stílustörés az 

estében. 
5
 Azon az estén Ganxsta Zolee (Zana Zoltán, zenész), Kozsó (Kocsor Zsolt, zenész, producer), Rubint Réka 

(fitnesz edző) és Bódi Sylvi (szépségkirálynő) voltak Bangó Margit vendégei. A két nő – Bangó megítélése 

szerint – a vacsora folyamán végig provokatívan viselkedett, megalázta őt és családját. Vendéglátóként nem 

gondolta megengedhetőnek, hogy kifejezze felháborodását, ezért a következő estén kérte ki magának a vise l-

kedésüket, rasszizmussal vádolva őket. „Nem méltók rá, hogy egy asztalnál üljenek velem‖ – mondta már az 
utcán a kamerákba. 
6
 L L Junior egyike az első fiatal roma zenészeknek, akik a televízió képernyőjén, szórakoztató műsorban 

megjelentek. Friderikusz Sándor hívta meg talk-show-jába a Fekete vonat nevű formáció énekesét. 

2. sz. kép: Hal a tortán  

2008. 09. 04. 
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gimnáziumban) családiassá tette az vendéglátást. Çrzékelhető volt ugyanaz az önirónia a sztere-

otípiák kapcsán, amelyet már a Bódi házaspár esetében is láttunk: Bangó Margit roma öregasz-

szonynak öltözött, pipával a szájában, a roma nyelvhasználat és beszédmód elemeit alkalmazva 

fogadta a vendégeit – parodisztikus előadásmódja (és itt természetesen csak! az előadásmódról, 

nem pedig a tartalomról beszélünk) nem sokban különbözött attól, ami miatt a Bazi nagy roma 

lagzi kapcsán cigányszervezetek, érdekvédelmi szervezetek és az ORTT marasztalták el az Irigy 

Hónaljmirigyet. Choli vajdának öltözött és elpanaszolta, hogy milyen nehezen volt képes a „vá-

rosi értelmiségi vajda‖ szerepéhez idomulni. Könyvtárban készült fel a vacsorájára, néprajzi 

könyvek alapján állította össze a menüt, cigányra fordítva az ételneveket, a cigánylecsót, a c i-

gánygulyást és a kacsasültet csirkemájas tésztával – melyekről sorban kiderült, hogy a vendégek 

gasztronómiai hagyományának nem részei. Völgyi Zsuzsi roma esküvőt próbált imitálni, de 

Bangó szerint az általa készített ételnek nincs köze a tradicionálisan kötött roma lakodalmas 

menühöz. Bangónál a vendégeket roma táncosok és egy szlovákiai roma énekes fogadja („cigá-

nyul énekel‖ egy olyan társaságban, ahol csak a férfiak beszélik a nyelvet, sem Bangó Margit, 

sem Völgyi Zsuzsi nem). Choli pedig megállapítja, hogy nem illő viselkedés 30 percig állva 

hagyni a vendégeket („még a parlamentben sem‖). A csípős étel itt is roma sajátosságként jele-

nik meg – „most kiderül – mondják – hogy Völgyi Zsuzsi cigány-e vagy gádzsi, mert ha nem 

szereti a csípőset, nem cigány, nem énekes.‖ Persze ezek a szurkálódások nem változtattak azon, 

hogy harmonikus, kiegyensúlyozott és a közös értékek mentén szerveződő estéket produkálja-

nak, sokkal inkább egyféle generációs különbség vált érzékelhetővé. A két idősebb résztvevő 

(nem feltétlenül csak roma) kulturális tapasztalata nyilvánvalóvá vált a diskurzusok folyamán 

az egymás szájába adott mondatokból, az egymás helyett végigvitt gondolatokból. Mindketten 

az idősebb családtag szerepét játszották és a fiatalok alkalmazkodtak ehhez. Hogy a nem cigány 

közönség mennyit érzékelt ebből a természetességből, nehéz megítélni. Mindenesetre tény, 

hogy a Bangó – Rubint vita után a többség (mind a TV2 saját műsoraihoz érkezett hozzászólá-

sok, mind az internet legkülönfélébb fórumain folytatott viták alapján) a cigány énekesnő me l-

lett állt ki, Bangó Margitot értékhordozóként, míg Rubint Rékát üres celebként értelmezve. A ro-

ma-hét után is elmaradtak a gyalázkodó megszólalások, viszont keletje lett a bodag recepteknek… 

Naivitás lenne természetesen azt gondolni, hogy a szórakoztató műsorok nem is feltétlenül 

legértékesebbike szemléletváltozást idézhet elő a többségi társadalomban. A Megasztár, a Hal a 

tortán és a Vacsoracsata roma szereplőinek fogadtatása azonban igazolhatja azt a feltevést, 

hogy a hasonló műsorformátumok nem váltják ki a többségi társadalom elutasítását, sőt, az e l-

fogadás irányába mutatnak. Azok a jelzések, amelyek az elemzett műsorok alapján eljutottak a 

nézőkhöz, segíthetnek abban, hogy személyiségként közelítsünk a romákhoz, ne pedig egy ho-

mogénnek láttatott kisebbségként. Hogy a celebesítés folyamata hosszú távon milyen ered-

ménnyel jár majd, nehéz megjósolni, az azonban biztos, hogy a „nálunk, romáknál…‖ kifeje-

zésnek más lesz az akusztikája, ha a hasonló műsorok szereplőinek, megismert személyisége i-

nek szájából hangzanak el. 
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BÁNSZEGI-TÓT H ERZSÇBET:  A fogya tékosság mint  kul turál is  

megjelenési  forma 

A tanulásban akadályozott kisiskolások között eltöltött tizenhét év tapasztalata, hogy a vizsgált 

populációba tartozó kisgyermekek sajátos módon érzékelik és tapasztalják meg az őket körü l-

vevő világot, valamint szervezik cselekedeteiket. A környezetük számára ezek gyakran érthete t-

lenek, eltérnek a mindennapokban megszokott praxisoktól. A tanulásban akadályozott kisgye r-

mekek legtöbbször a fogyatékossági csoportjuknak megfelelő iskolatípusban találkoznak, ahol a 

kultúra elsajátítását gyakorolhatják. Jellemzőjük, „hogy helyzetük marginalizált‖ (WILHELM, 

2004:428). Az iskola az a helyszín, ahol naponta találkoznak, tapasztalatokat cserélnek, és a 

hasonló tapasztalatok miatt hasonló életmódot alakítanak ki, a fogyatékos életmódot. A mentális 

képességek sérülése, valamint a szocializációjuk sajátosságai olyan kulturális határhelyzetet 

hoznak létre, melyben egyszerre tagjai a többség kultúrájának, valamint saját fogyatékossági 

alcsoportjuk kultúrájának. Tapasztalatom, hogy az eltérő viselkedésminták, a strukturálatlan 

szabadidejükben manifesztálódnak leginkább, illetve ilyenkor a legpregnánsabbak  a többségi 

társadalom tagjaival történő találkozások esetén az „érintkezési felületek‖ (DONNAN - WILSON, 

2002:126) mentén kialakuló feszültségek. Az önmaguk által szervezett szabadidős tevékenysé-

gek körén belül a játéktevékenységben sajátos szimbólumok nyilvánulnak meg, illetve eltérést 

mutat a kommunikáció, a cselekvések szervezése és a térközszabályozás. Az ok feltételezhetően 

a családi szocializáció során bevésődött viselkedési minták, a biológiai eredetű észlelési zava-

rok és az iskolai szocializáció során kialakult térbeli és időbeli közösség, ahol a közös tapaszt a-

latoknak, cselekvéseknek a végeredménye az azonos értelmezési keret. Ebben az értelmezési 

keretben rögzülnek azok a cselekvési minták, amelyeket a sajátos helyzetükből adódó problé-

mákra kidolgoztak. Az okok koincidenciája eredményezi azt a sajátos életvilágot, mely alapján 

a határvonalak kijelölődnek, és ily módon, bizonyos területeken hasonló kultúrát implikálnak. 

Wilhelm Gábor tanulmányában azt írja, hogy a fogyatékosság egy kulturális megjelenési 

forma. A fogyatékosok csoportja nem homogén, a sérülés fajtáinak megfelelő alcsoportok 

szegmensei alkotják. „A többséghez való viszonyuk, különállásuk természete, az őket körülvevő 

negatív attitűdök, a marginalizált helyzet hatása mégis nagyobb hasonlóságot, mint eltérést, 

azonos tapasztalatokat, hasonló életvitelt és ily módon, bizonyos területeken közös kultúrát 

eredményez náluk‖ (WILHELM, 2004:426). A fogyatékoskultúra jellemzőjeként írja, hogy az 

elsajátítását a többségi kultúrában való részvétel akadályoztatása vonja maga után. „A többség által 

kialakított tér és intézmények használata ütközik akadályokba […]‖ (WILHELM, 2004:428). 

A vizsgálatot Budapesten a XIII. kerületben, a tanulásban akadályozott tanulók általános is-

kolájában végeztem, a 2-3. összevont osztályban. Oktatásuk a NAT Irányelvek alapján kidolgo-

zott helyi pedagógiai program mentén valósul meg. Fejlesztésük alapja a tanulási képességet 

vizsgáló bizottságok által meghatározott területekre kidolgozott fejlesztési tervek. A szakvéle-

mények készítője, mely feltétele az ilyen típusú iskolába kerülésnek, a tanulási képességet viz s-

gáló és rehabilitációs bizottság. 

A csoportban öt második osztályos, egy kislány (jelenleg kórházi kezelés alatt áll), és négy 

kisfiú tanul az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását ellátó általános iskola 

tananyaga szerint. Hárman, egy kislány és két fiú, harmadik osztályosok. Ketten középsúlyos 

értelmi fogyatékos gyermekek oktatását, nevelését ellátó általános iskola tananyaga szerint foly-
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tatják tanulmányaikat, integrált oktatás keretében. A csoportban az életkor 8 és 12 év, az IQ 47 

és 70 között szóródik. 

A csoport vizsgálata antropológiai metodológia segítségével történt. Hét félig strukturált in-

terjú készült. Egy a vizsgált csoportot tanító gyógypedagógussal, öt a gyerekek szüleivel, illetve 

egy, a pszichiáterrel. Készült egy szociometriai elemzés. A kérdőív tartalmazott rokonszenvi, 

kölcsönösségi funkcióra, egyéni tulajdonságokra és a közösségi helyzetre, népszerűségre, vala-

mint elutasításra vonatkozó kérdéseket. A kérdéseket a gyerekek egy általános beszélgetés kere-

tében kapták, egyenként, az osztályteremben. A válaszokat a kutatást végző személy jegyezte le 

(a gyerekek írás- és olvasás-zavarai miatt). Az adatokból elkészült egy gyakorisági és egy kö l-

csönösségi táblázat. A kvantitatív adatok alapján készült el a szociometriai rajz és az elemzés. 

A tízfős csoportból egyedül a tartósan beteg kislánnyal nem készült el a felmérés. A forrás, 

Mérei Ferenc: A közösségek rejtett hálózata című könyve volt. A proxemikai elemzésekhez 

fényképek és feljegyzések készültek. A vizsgálódás tárgyát a gyerekek elhelyezkedése egymás-

hoz képest, és a mozgásuk képezte, illetve térbeli tájékozódásuk és térérzékelésük megfigyelé-

se. A fényképek első lépésben a helyszínek, illetve a tevékenységek alapján kerültek elrende-

zésre. Ezt követően a legjellemzőbb térközhasználatokat rögzítő fotók külön csoportba kerültek, 

végül az eseményeket legpregnánsabban megjelenítők részletes elemzése, a következtetések 

megalkotása következett. Az elemzések releváns részei a résztvevő megfigyelés eredményein 

alapultak. A potenciális együttléteken alapuló interakciók fontos eseményeinek megfigyelésén 

túl, részletes jegyzetek, illetve a szituáció fontossága szerint interjúk készültek. Lényeges 

szempont volt az involválódás a közös tevékenységekbe és az eseményeket követően az önre f-

lexió. 

A módszertani problémák közül fontos, hogy a gyermekek körében végzett kutatásoknál az 

adatközlő kiválasztása eltér az antropológia módszertanában alkalmazott gyakorlattól. Minden 

esetben a gyermeki kíváncsiságban rejlő lehetőségekre kell támaszkodni. A kíváncsi gyermek 

megkeres, és kérdez. A kutató feladata a válaszadás, amit később már nyugodtan megfordíthat, 

és adatközlőként viselkedhet vele szemben. A másik probléma a fogalmi gondolkodás zavara, 

ami miatt egyes kérdések homályban maradnak. A gyermekvédelemben alkalmazott körbekér-

dezés módszere alkalmas a megoldására. Az adott kérdésben érintettek mindegyikét ki kell ké r-

dezni. Probléma a diskurzusok objektivitásának megőrzése, amely mellett mindig ott áll a szub-

jektív értelmezés, úgy, mint az emberi elme, mely az objektív külvilágot mindig  csak szubjektív 

élményként képes értelmezni. 

A vizsgálat eredménye a csoport dinamikájáról, hogy a társas szerkezet színvonalát tekintve 

az osztály egyközpontú struktúrát mutat (v.ö. 1. ábra). A sűrűségi mutató 1,5. Ez azt jelenti, 

hogy kialakult egy összetartozási érzés. A centrális-marginális mutatóban szereplő három adat 

viszonya abszolút számban 3-3-3, ami egyenlő eloszlást mutat. Ennek az a jelentősége, hogy a 

vélemények, a szokások kimunkálásában ugyanannyian vesznek részt, mint az információk to-

vábbításában (v.ö. 1. táblázat). A láncban levők várják a híreket, hogy továbbíthassák. A köz-

pontot alkotó háromszög, a „mag‖, két harmadikos és egy másodikos fiúból áll, mely további 

három kapcsolata révén a csoportnak több, mint a felére gyakorol hatást. A központot alkotó 

fiúk kapcsolódásai intenzívek, erős a hatásuk a közvéleményre, a szokásrendszerek kialakításá-

ra. Egyik tagját kiemelkedően magas pozitív pregnancia és szerepérték jellemzi, nagy társas 

hatékonyságot tulajdonítanak neki. A másik két tagnak is van szerepe, bár egyikük negatív 

pregnanciával bír, ami azt jelenti, hogy véleménye gyakran ellenállásba ütközik. Az erős fiú-
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központ egy intenzív kapcsolattal csatlakozik a lányok hírvivő láncához, ami mérsékli a határo-

zott fiú dominanciát. A másik oldalon egy kevésbé intenzív kapcsolattal a fiú társukhoz kötőd-

nek. A nemek közötti kapcsolódást biztosító kislány kettős pregnanciával bír és magas a szerep-

értéke is. Főként az eseményekről történő beszámolókat bízza rá a csoport. A kölcsönösségi 

index 88%, ami azt bizonyítja, hogy viszonylag alacsony a magányosok száma. A  pozitív 

pregnanciával szemben (22%), a kétszerese (44%), a negatív pregnanciájú gyerekek száma. Ez a 

magas szám azt jelzi, hogy a közösség frusztrált. A csoportban van bűnbak, a magányos kisf iú, 

akire minden sikertelenségük okaként mutogatnak. A „mag‖ negatív pregnanciájú tagja igyek-

szik meghatározni, hogy a gyerekek kivel játszhatnak, ami érzékenyen érinti a közösséget. A 

csoport pregnancia mutatója: 0-2-2-5 (v.ö. 2. táblázat). A 0 azt jelenti, hogy egyetlen gyerek 

sincs, aki szerepnélküli jelentőséggel bírna. A csoport a szerepek szerint tagolódik. Ez egyben 

kijelöli a hierarchiát is, mely a feladatok végzése szerint változhat. Két olyan fiú van, akik a 

feladatok végzésében részt vesznek, de a döntésekben nem. Öt kisgyerek a közömbösök közé 

tartozik, szerepértékük alacsony, és nem bírnak jelentőséggel.  

A térközszabályozásról megállapítható, hogy a cselekvések folyamán a gyerekek sűrűn 

egymás intim zónájába hatolnak. A kommunikáció a testek szintjén zajlik. Az érintkezéseken 

keresztül tájékozódnak egymás állapotáról az interakcióban. Előfordul, hogy a kapcsolódások 

ereje fájdalmat okoz a másiknak. Ilyenkor igyekeznek megszabadulni, ám a társ nem engedi. 

Kisebb konfliktusok támadnak, ezek intenzitása felületes, inkább játékos jellegű. A „mag‖ tag-

jai általában együtt maradnak akkor is, amikor az intézmény valamennyi csoportja találkozik a 

szabad térben. Diskurzusba kezdenek valami konkrét cselekvésről, ám néhány mondat után e l-

hangzik valamilyen sértő kifejezés egy más csoportba tartozó fiútól, ami nagy erejű konfliktust 

gerjeszt. Az addigi térhasználat felbomlik, nagy erővel behatolnak egymás intim szférájába, és 

komoly, mély intenzitású fizikai küzdelem kezdődik. Az izmok egymásnak feszülnek, a tes tek 

összegabalyodnak. Valamelyik fél a küzdelem végére sírva fakad. A tér átalakul, a fiúk körbe 

veszik őket, a személyes távolságot tartva, ha a „mag‖ tagját éri a sérelem a „mag‖ többi tagja 

azonnal a síró gyermek bizalmi szférájába hatol, a testükkel nyújtanak biztonságot. A pedagó-

gushoz kísérik, és elmondják az eseményeket. A cselekvés indítékának feltárására tett kísérlet 

után a pedagógus felszólítja mindkét felet, hogy béküljenek ki. A gyerekek az intim szférán 

belüli érintésekkel erősítik meg, hogy vége az ellenségeskedésnek. Elvonulnak, majd újabb fu-

tás következik, ám a mozgásos cselekvéssort időről-időre megszakítják, egymás bizalmi szférá-

jába hatolnak. Pillanatokra összeérintik valamelyik testrészüket, szétválnak, és újabb futás kö-

vetkezik. A kötött térben a magas pregnanciájú, magas szerepértékű kisfiú általában a kettős 

pregnanciájú kislánnyal lép interakcióba. A saját terükben kezdenek játszani. A cselekvéssor 

majdnem mindig ugyanazon a forgatókönyvön alapul. A szerepeket a kislány osztja ki. Ő az 

anya, a fiú, az apa. Házat, szobát, ágyat építenek, az apa segít, az anya terhes lesz, megszüli a 

gyereket, ezután a játék a gondoskodás körül zajlik. A kapcsolat intim, sokszor kerülnek egy-

más bizalmi zónájába, érintik egymás testét. 

A játék megfigyelésében a szimbólumképzésre helyeződött a hangsúly. A magas 

pregnanciájú, magas szerepértékű kisfiú egyik játéka a babához kapcsolódik. A cselekvés struk-

túrája mindig ugyanaz. Először lefekteti, betakarja, majd a földhöz csapkodja, és a végén be-

tuszkolja egy dobozba. Arra a kérdésre, hogy mit csinált a babával, azt felelte, hogy rossz volt 

és megverte. Arra, hogy ki a baba, azt mondta az anyukája. Arra pedig, hogy miért tette a do-

bozba azt válaszolta, hogy meghalt és eltemette. A kisfiú játékában a tárgynak és  a cselekvés 
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szerkezeti egységeiben történteknek is szimbólumértéke van. A baba az anyát szimbolizálja. Az 

első szerkezeti egységben, a baba betakarása a gondoskodást jelképezi, a második egységben a 

földhöz csapkodás a rosszaságot, az utolsó egységben pedig a baba eltemetése a veszteség 

szimbolikája. Egy másik játékában a babát játékfűrésszel fűrészeli, illetve csavarhúzóval, be-

csavarozási mozdulatokat utánoz. A kérdésre, hogy mit csinál, azt válaszolta, hogy a baba be-

teg, és meg kell gyógyítani. Arra, hogy azok szerszámok, azt mondta, hogy az apukájával, ha 

elromlik valami, ilyen eszközökkel javítják meg. Itt az orvosi eszközöket a szerszámok szimbo-

lizálták. Amikor a gyerekek az udvaron játszottak, egyszer az egyikőjük lehajolt a pocsolyához, 

és a szájába vette a vizet, majd lefröcskölte a többieket. Arra a kérdésre, hogy miért csinálta , azt 

válaszolta, hogy az uszodában így játszottak. A pocsolya az uszoda vizét szimbolizálta, és meg 

akarta ismételni a játékot. 

Tartós, interaktív cselekvések szervezésében azok a gyermekek vesznek részt, akiknek van 

szerepük a csoportban (4 fő). A szabad térben általában a negatív pregnanciájú „maghoz‖ tarto-

zó kisfiú a főnök. Üldözéses játékokat szervez és ő osztja ki a szerepeket, ő az üldöző. Ilyenkor 

övé a hatalom, ami a csoportban nem valósul meg. Az üldözött általában a „mag‖ pregnanciával 

nem bíró tagja. A kötött térben két főnök van, a kettős pregnanciájú kislány, illetve a magas 

pregnanciájú, magas szerepértékkel rendelkező kisfiú. A kisfiú a „maghoz‖ tartozó fiúk körében 

kezdeményez versengési játékot, melyben az emocionális töltés a fontos, és nem a verseny k i-

menetele. A szerepek egyenrangúak, nincs hierarchia. A cselekvés ceremóniamestere a verseny-

szerűen úszó kisfiú, aki a verseny élményeit transzformálja át az iskolai versenybe. A kislány 

általában a papás-mamás játékot kezdeményezi. A csoport többi tagja (5 fő, nincs szerepük) a 

konkrét cselekvési téren kívül helyezkedik el, onnan szemlélődnek, illetve interperszonális kap-

csolódások nélkül, az individuum szintjén utánozzák a látottakat. Néha be-beugranak a cselek-

vési térbe, egy-egy tárgyat megragadnak, birtokba vesznek, és néhány pillanatra bekapcsolód-

nak a játékba. Gyakran, a tárgyat a társuk kezéből ragadják ki, ami konfliktust gerjeszt, a meg-

oldás legtöbbször fizikai síkon realizálódik. 

Játék közben a verbális kommunikációjuk általában hangos, nagyon egyszerű, sokszor is-

métlő jellegű. A szóbeli közléseiket sok mozgással kísérik, gyakran megérintik egymást, és sok 

hangjelzést adnak, a kifejezni kívánt érzelemtől függően változtatják a hangszínt, hangerőt, 

hangmagasságot. Sokszor zűrzavar hatását keltik. A memória játék közbeni kommunikációt az 

jellemzi, hogy mindig elmondják egymásnak, mit csinálnak, mit keresnek, ki következik. A 

verbális kommunikáció sosem terjed túl a konkrét cselekvésen, ugyanakkor a non verbális kód 

produkciója és percepciója a személyközi érintkezésben befolyásolja a kommunikáció alakulá-

sát. Előfordul, hogy az üzenetek interakciója kizárólag nem verbális kódokban, a testnyelv érin-

tésekben megvalósuló jelrendszerén és a vokalizáción keresztül működik. A tanulásban akadá-

lyozott gyerekek ezeket a kódokat ismerik, sikeresen használják, értelmezik. Az öröm mindig 

tükröződik az arcon, ami a vokalizációban is kifejezésre jut.  

A szülők interjúiból kiderült, hogy a környezetük gyakran negatívan minősíti az értelmi fo-

gyatékos kisgyermeket a viselkedése miatt. Több családnál az élettér csupán egyetlen szobára 

korlátozódik, a gyerekeknek több mint a fele együtt alszik egy felnőttel, vagy a testvérrel. Rele-

váns szempont, hogy ezekben az esetekben az önkívületben levő testek egymás intim terébe 

hatolnak, a bizalmas távolságon belül helyezkednek el, erős a fizikai kapcsolat.  

A gyógypedagógus szerint játék közben szeretnek összebújni, szeretik a testi kontaktust . 

Úgy véli, a spontán játéktevékenységben erősen manifesztálódik a fogyatékosság. Minél fogya-
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tékosabb egy gyerek, annál inkább nem tudja, hogy mit lehet kezdeni egy tárggyal. Szerepjáté-

kuk óvodás szinten van, nem látja, hogy egy-egy társadalmi szerepkört utánoznának. Gyakran 

agresszívek egymással, amit bármi kiválthat. A kreativitás nem jellemző, az utánzó jelleget véli 

felfedezni, ám gyakori a perszeveráció. Cselekvéseikben nem kooperálnak, a tárgyak birtoklása 

a cél. Szeretik, ha felnőtt strukturálja a cselekvéseiket. 

A pszichiáter azt mondja, hogy a testi kontaktus az anya-gyermek kapcsolat révén az első 

kapocs a külvilággal, ami tájékoztatást nyújt a viszonyokról. A verbális kommunikáció megé r-

téséhez sok tényezőnek kell teljesülnie, ami a sérült gyerekeknél sok esetben nem realizálódik. 

Nagy jelentőséggel bír, ha az idegrendszernek az a része, amely a mozgásokért, illetve a moz-

gásérzékelésért felel ép. Akkor erre tudnak támaszkodni, és ez kiegészíti a verbális kommun i-

kációnál elvesztett információkat. A játék is egy manipulációs készség, ami legalább olyan fon-

tos késztetés, mint az evés, alvás, ivás. Meg kell mutatni, mit lehet kezdeni egy tárggyal. Fontos 

feladata a pedagógusnak, hogy minden gyereknek egy pozíciót biztosítson, amiben ő jó. A 

kommunikációról azt gondolja, minden emberben megvan a vágy a másikkal való kapcsolatra. 

Ha másképp nem, egészen ősi szinten a hangadás, vagy gesztusok révén. A barátságosság, az 

elriasztás, a segítségkérés, valamilyen szinten kifejezésre jutnak. A környezetüknek meg lehet-

ne tanítani, hogy az egyes jelzések mit jelentenek, akkor nem az lenne az első gondolat, hogy 

valami baja van. 

A kutatásban igazolást nyert, hogy a tanulásban akadályozott kisgyermekek gyakran érin t-

keznek az intim szférán belüli érintésekkel, mely a szegényes verbális kommunikációt egészíti 

ki. Ezek nyújtanak tájékoztatást a másik állapotáról az együtt cselekvésekben. A tartósan egy-

másra ható, kölcsönös kapcsolódásokon alapuló cselekvésekben pregnánsan azok vesznek részt, 

akiknek a csoporttagok bizonyos szerepeket jelöltek ki, míg a többség külső szemlélő. A háttér-

ben az organikus okok mellett a szerephiány áll. A csoportban a hasonló problémák, a közös 

tapasztalások, élmények azonos értelmezési keretet eredményeznek, melynek következménye, 

hogy egy-egy probléma megoldására azonos cselekvési mintát dolgoznak ki. A vizsgált cso-

portban például a non verbális kódok alkalmazása a verbális kódok kompenzálására. Ezek a 

kódok az adott közösségben nyernek értelmezést, a környezet nem érti és elhatárolódást implikál. 

A kutatás eredményei a vizsgált csoport jobb megértéséhez vezethetnek, a határok átjárha-

tóbbá válhatnak, ha a cselekvések, indítékok értelmezést nyernek. A szocializációjukért felelős 

személyek több lehetőséget biztosíthatnak a kisgyermekeknek a testükön keresztül megszerez-

hető információk nyújtásában, mely a sikeresebb társadalmi integrációjukat segítheti. A normá-

kat, értékeket, szokásokat alakító gyermekeken keresztül lehetséges új mintákat közvetíteni, 

mely a régieket felülírhatja, és kevésbé pregnáns eltéréseket eredményezhet. Az interperszonális 

kapcsolódásokon alapuló interaktív cselekvések kidolgozásával és gyakorlattá tételével, melyre 

jó terep a játék, eredményeket lehet elérni az együttműködés terén, mely hosszútávon a társa-

dalmi érvényesülést segítheti. A csoporton belüli, tudatos szerepkijelölések, melyek az egyéni 

képességek figyelembe vételével történnek, szintén az együttműködés terén hozhatnak pregnáns 

változásokat. Nagyobb figyelemmel kísérhetik test- és hangjelzéseiket, melyek az értelmezést 

segíthetik. 

További részletes vizsgálódást igényelne a kommunikáció terén a test- és hangjelzések 

elemzése, a konfliktusok gyakoriságának, a háttérben meghúzódó okoknak, illetve a megoldási 

stratégiáknak a feltárása, a csoport szintjén megjelenő szimbólumok, illetve a működtetési me-

chanizmusok feltárása. 
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2. sz. táblázat: Gyakorisági táblázat 
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2.  SZEKCIÓ:  A F ELNŐTTOKTATÁS KIHÍV ÁSAI AZ EZREDFORDULÓ  ELŐTT 

ÉS UTÁN  

Magyar nyelvű összefoglalók  

KRAICINÇ SZOKOLY MÁRIA: A KULTÚRAKÖZVETÍTŐK SZEREPVÁLTOZÁSA 

Az élethosszig tartó tanulás szükséglete és az új info-kommunikációs technológiák széleskörű 

elterjedése az elmúlt évtizedekben alapvetően átalakították a kultúraközvetítés világát, benne a 

kultúra létrehozói, értékei valamint a befogadók, fogyasztók közötti kultúraközvetítő szakembe-

rek feladatait, elvárt szakmai kompetenciáit. Az előadás a kultúra munkásainak, a közkultúra, az 

oktatás és felnőttképzés területén dolgozók feladatainak körében tapasztalható változás néhány 

főbb jelenségét járja körül. Így szól az új tanulásközpontú paradigma pedagógus-andragógus 

szerepeket érintő hatásáról, az informális tanulás jelentőségéről és kultúraközvetítői szerepeiről, 

és a „hálózati társadalom‖ kultúraközvetítői kihívásairól. 

ZACHÁR LÁSZLÓ: A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTKÇPZÇS FEJLŐDÇSE A RENDSZERVÁLTOZÁS ÓTA, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKMAI KÇPZÇSRE 

− A felnőttképzés funkcióváltozásai az elmúlt húsz évben 

− Az egész életen át tartó tanulás főbb mutatói: a népesség iskolázottságának és képzettségé-

nek pozitív változásai; az új feszültségek jellemzői 

− A felnőttképzés jog és intézményrendszerének fejlődése 

− A szakképzés és a szakmai célú felnőttképzés „rendszerváltozásai‖ 

− A korszerű felnőttképzéssel szemben támasztott követelmények, és azok teljesülése,  különös 

tekintettel a szakmai képzésre 

− A szakmai célú felnőttképzés fejlesztési irányai és feladatai 

VEDOVATTI ANILDO: MŰVELŐDÇSI HÁZAK MINDIG ÚJ SZEREPBEN 

Az elmúlt évtizedek folyamatos változásra, szerepük átértelmezésére és kibővítésére kényszer í-

tette a művelődési házakat. A társadalmi változásoknak köszönhetően a területen dolgozók 

szakmai feladataik mellett egyre bővülő szervezési, gazdasági elvárásokkal szembesülnek. Az 

intézmények mindennapi működésének finanszírozása fokozatosan a pályázatok világába veze t-

te a művelődés oktatóit, résztvevőit. Ennek következménye például, hogy többek között a pro-

jektmenedzsment oktatás is része a felsőfokú bölcsészképzésnek. Ez a rövid anyag a művelődé-

si házak aktuális viszonyát érinti a pályázatok világához, azaz, hogyan, miként értelmezik ők a 

pályázattal kapcsolatos teendőiket, és hogy mennyire képesek eredményesen és sikeresen meg-

felelni ezeknek az új követelményeknek. 
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NÇMETH BALÁZS: AZ EURÓPAI FELNŐTT-TANULÁSI POLITIKA VÁLTOZÁSA: 

TRENDEK ÇS KIHÍVÁSOK 

A lisszaboni folyamat részleges módosulásával az Európa 2020 stratégia alapján változik az 

európai felnőtt-tanulási politika néhány eleme, például jelentősebb szerepet szánnak a jelenlegi 

tervezés alapján a következő évtizedben a felnőttoktatás és a felnőtt-tanulás kutatásának az 

egyetemek részvételével, különös tekintettel a Kutatási Keretprogram (FP) lehetőségeire és az 

Oktatás és Képzés akcióprogramjaira (pl. Grundtvig) 2014 után. Az előadás e szakpolitika vá l-

tozásaira fókuszál a magyar EU-elnökség alatt 2011 márciusában Budapesten tartandó európai 

felnőtt-tanulási konferencia tervezésének, előkészületeinek tükrében. Az előadó kitér a Felnőtt -

tanulási Akcióterv megvalósításának a szakpolitikák területén jelentkező ellentmondásaira, k i-

hívásaira és korlátaira is. 

PÇTERNÇ CZAKÓ EDIT: A DIGITÁLIS KÖZÇPISKOLA HÇT ÇVES MŰKÖDÇSÇNEK TAPASZTALATAI 

2003 szeptembere óta működik a Digitális Középiskola BAZ megyében a hátrányos helyzetű 

felnőtt lakosság iskolázottságának növelésére. A 2009/10. tanévben a negyedik végzős évfolyam 

fejezte be tanulmányait és tett érettségi vizsgát mintegy 200 fő ebben az oktatási formában. 

Olyan oktatási modell lett alkotva és kipróbálva, mely a kis falvakban, nehéz anyagi körü l-

mények között élő, mozgásukban korlátozott felnőtt lakosság számára biztosít lehetőséget a 

gimnáziumi tanulmányok folytatására, az érettségi vizsga megszerzésére. Ezáltal lehetővé válik 

számukra a felsőfokú szakképzés és a felsőoktatás elérése és ott tanulmányok folytatása. Ezáltal 

munkaerő-piaci esélyeik nőnek, bekapcsolódnak az egész életen át tartó tanulásba. 

Az oktatás online és hagyományos oktatás kevert változata, ún. blended learning. A tanul-

mányokat mindenki a lakókörnyezetében folytathatja interneten keresztül, a konzultációkra kell 

a közelben lévő Kistérségi Oktatási Központokba bejárnia.  Ezek középiskolák, a konzultációkat 

az itt tanító szaktanárok tartják. Amennyiben nincs lakókörnyezetében internet elérés, akkor a 

településeken elhelyezett számítógépeken, illetve a Kistérségi Oktatási Központokban van lehe-

tőségük internethasználatra heti 9 órában. Itt szaktanárok/mentorok segítenek az eszközhaszná-

latban, a szakmai kérdésekben, illetve motiválják a tanulókat, segítik tanulmányaikat.  

A tanévet 5*7 hetes modulra osztottuk. Egy ilyen hét hetes modulban általában négy tantá r-

gyat tanulnak párhuzamosan a tanulók a könnyebb, hatékonyabb elsajátítás érdekében.  

Az első, a negyedik, és a hetedik héten vannak a konzultációk, melyeken a megjelenés köte-

lező. A modulok harmadik konzultációján vannak a hagyományos szóbeli és írásbeli számonké-

rések. 

A tanulók értékelése az ütemezett online feladatok eredményei és a hagyományos számon-

kérésen nyújtott teljesítmény alapján történik. 

Minden tantárgyhoz az adott modulban a tantárgygondozóktól (szaktanárok) online segítsé-

get is kapnak az oktatási portálon keresztül CHAT vagy videokonferencia keretében. A levélben 

feltett kérdéseiket is folyamatosan megválaszolják. 

A tanulók haladását a tanulmányaikban az ütemezett feladatokkal irányítjuk, de egyéni igé-

nyeiknek megfelelően személyre is tudjuk szabni. Az oktatás minden kezdő tanulónk számára 

eszköz és portálhasználati ismeretekkel kezdődik. 

A 2010/11. tanévet 465 tanulóval kezdtük meg a 9-12. évfolyamon direkt marketing nélkül. 
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MAGYAR MIKLÓS: PARADIGMAVÁLTÁS A FELNŐTTEK TANULÁSÁBAN ÇS A MŰVELŐDÇSÇBEN 

„Mi az iskola funkciórendszere? Nem más, mint a viszonylag autonóm intézmény szakmailag 

megalapozott, szelektív válasza a társadalmi (munkaerő-piaci) és egyéni szükségletekre.” 

(GÁSPÁR, 1996) „Az iskola nem szolgáltató, hanem közfeladatot ellátó, értékközvetítő intéz-

mény.” (HOFFMANN, 2010). „Miként lehetséges, hogy az iskolákban közvetített magas tudás 

ember- és társadalomfejlesztő sikere nem egyéb illúziónál, hisz az iskolából (a tudásgyárból)  

kikerülő népesség ma már – és ez főleg az eltömegesedő szakképzésre és felsőoktatásra vonat-

kozik – nem is tudásgyárba, inkább papírgyárba, papírost szerző, (azaz valamiféle bizonyí t-

ványt, netán diplomát szerző) papírosgyárba jár? – teszi fel a kérdést (ZSOLNAI, 2002). 

Ezzel párhuzamosan számos képzési szinten és megszámlálhatatlan témában kínálnak kurzu-

sokat a felnőtteknek. Működik az oktatási piac. Popper Péter (2005) megállapítása szerint, „di-

daktikus őrület van ma hazánkban”. Vajon ez a tanuló társadalom jelenség? 

Valós megoldandó feladat a felnőttkori analfabetizmus (2%), és funkcionális analfabetizmus 

csökkentése, megelőzése (minden 3. alapiskolát végzett tanuló). A kultúra demokratizálódásá-

val (SONNEVEND, 2008) és a tanulási, tudáselsajátítási, tudás-közvetítési környezet változásával 

együtt jelentős arányú a digitális írástudatlanság (az elektronikus és mobil tanuláshoz szükséges 

új eszköztudás hiánya) a felnőttek körében (65%). A helyzetet érzékeltető kérdések:  

– Hogyan oldhatók fel a szükségszerű ellentmondások (nem szolgáltatás, de munkaerő-piaci 

elvárások teljesítése, kompetencia-fejlesztés)? 

– Oldható-e az alá-fölérendeltség, kialakítható-e a mellérendeltség, megvalósítható-e a tény-

leges szerepcsere?  

– Csökkenthető-e a humán kockázati tényezők (tanuló, felnőttoktató, oktatás-, művelődéspo-

litikus) szerepe, hatása a képzési, művelődési folyamatokban?  

– Hogyan biztosított a képzők képzése és tudásának karbantartása?  

A szerző ezekre kérdésekre keresi a választ előadásában. 

Kulcsfogalmak: LLL = TÇT?, a kultúra demokratizálódik?, esélyegyenlőség, a felnőttkori tanu-

lás és szocializáció. 

Hivatkozott irodalom: 
GÁSPÁR László (1996): Bevezetés az emberi erőforrások elméletébe. JPTE, Pécs. 90. 

SONNEVEND Júlia (2008): A demokratikus kultúra elméletéhez. In.: Élet és Irodalom. 2008/14. 

www.es.hu/index.php?view=doc;19321  

ZSOLNAI József (2002): Alkotó pedagógia és tudástársadalom. www.pointernet.pds.hu/ujsagok/ 

evilag/2002/00/evilag-06.html 

ROZSNYAI KATALIN: EZÜSTKORÚAK ÇLETMINŐSÇGÇNEK ALAKULÁSA ÇS 

AZ ÇLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÖSSZEFÜGGÇSE GYULÁN A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

Az 1990-es évek eseményei jelentős társadalmi-gazdasági és infrastrukturális átalakulásokat 

indítottak el Gyula városában is. A rendszerváltás óta folyamatosan változó körülmények között 

a helyi társadalom különböző generációinak és csoportjainak eltérő reagálási lehetőségei voltak. 

Rendkívül differenciált az a kép is, ami a nyugdíjas kort elérők életesélyeinek további alakulá-

sát jellemzi. A szerző kérdőíves vizsgálatának célja annak feltárása, hogy a különböző társa-

dalmi státusú idősek életesélyei és társadalmi reintegrációs lehetőségei hogyan alakultak az e l-

múlt 20 évben Gyulán. 

http://www.es.hu/index.php?view=doc;19321
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2002/00/evilag-06.html
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2002/00/evilag-06.html
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A vizsgálati minta egyik csoportját belterületen élő, a Nyugdíjasok Akadémiájára járó idős-

korúak, másik csoportját pedig a külterületi kortársaik alkotják.  

A Nyugdíjasok Akadémiája egyedülálló, a nyugdíjas korosztály új életkezdését segítő okta-

tási forma, amely a felsőoktatás rendszeréhez igazodva az adott korosztály érdeklődése szerint 

szervez különböző, ingyenesen igénybe vehető kurzusokat. Megteremti a tevékeny létformára 

való önkéntes felkészülés lehetőségeit, elősegíti a nyugdíjasok új közösségeinek formálódását, 

biztosítja az aktív társadalmi jelenlétet résztvevői számára.  

A szerző a „lifelong learning‖ intézetünkben létrehozott és 2002 óta működő speciális for-

májának életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálja. Azt kutatja, hogy milyen esély van a társa-

dalmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok és előnyök megőrzésére, újra szervezésére a nyugd í-

jazás után az Akadémia hallgatói illetve kortársaik esetében.  

Hogyan befolyásolja az öregedés testi, lelki, szellemi tényezőit a nyugdíjazás után kialakult 

új társadalmi státus és a tanulás? 

Milyen kapcsolatban van érzelmi állapotuk, megváltozott énképük és jövőre vonatkozó or i-

entációjuk életmódjukkal és családi helyzetükkel?  

A vizsgálat a készülő doktori értekezés részét alkotja. A témához kapcsolódó átfogó törté-

nelmi-társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatására annak keretében kerül sor.  

KÓPHÁZI ANDREA: MIT TEHET EGY VIDÇKI EGYETEM A MINŐSÇGI FELSŐOKTATÁS 

MEGTEREMTÇSÇÇRT? 

A munkaerőpiac elvárásai és a felsőoktatási intézmények közötti verseny arra készteti az érin-

tetteket, hogy elgondolkozzanak azon, merre haladjanak tovább. Sokszor megfogalmazódott 

elvárás/igény a minőségi felsőoktatás megteremtésére. Mit is jelent ez a fogalom? A tradíciók, a 

pénz, vagy az egyediség az, ami feledheti ezt, vagy ennél sokkal több? Çrdemes áttekinteni azo-

kat a tényezőket, amelyek hatással lehetnek a minőség megteremtésére. Pénz, eszköz, módszer 

és az ember – ennyi az egész? Úgy gondolom, hogy ennél sokkal összetettebb dologról van szó. 

Nincs általánosan elfogadott recept, de bizonyára vannak követhető példák, amelyek mindenki 

számára eredményt hozhatnak… 

FARKAS LÁSZLÓ: VEVŐ-, FOGYASZTÓI-, ÜGYFÇL-, VAGY HALLGATÓI ELÇGEDETTSÇG? 

TARTALMI ÇS VIZSGÁLATI NEHÇZSÇGEK AZ OKTATÁSI PIACON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

FELNŐTTOKTATÁSRA 

A tanulmány az elégedettség-vizsgálatok oktatásban betöltött szerepét, alkalmazhatóságát vizs-

gálja. Áttekinti a már meglévő ismereteket, elméleti modelleket, empirikus eredményeket. A 

hallgatók motivációit, igényeit beilleszti az egész életen át tartó tanulás gondolatkörébe, illetve 

kiterjeszti azokat. A hagyományos közoktatás és a felsőoktatás vizsgálata mellett hangsúlyozo t-

tan elválasztja a felnőttoktatás önálló megközelítését. Pilot study jelleggel bemutatásra kerülnek 

a felnőttoktatásban részt vevő hallgatókkal készült kvalitatív kutatás tapasztalatai. 

 

 

 



161 

LÁNYI KATALIN: KUTOR FERENC (1888-1970) ZENETANÁR ÇS ZENESZERZŐ MUNKÁSSÁGA 

Vallomás 

„Egész életemben muzsikus és pedagógus voltam. Ma is annak érzem és vallom magamat .‖ 

(Kutor Ferenc zenetanár, zeneszerző, 1969) 

Fia – szintén Kutor Ferenc – írja a munka elején: „... az írás apám előtti tiszteletem jele. 

Nem vagyok író, nem „szenvedek” íráskényszerben. Mint műszaki ember röviden és egyérte l-

műen szeretem kifejezni magam.‖ 

Az Apa vallomásai, jegyzetei, fellelt dokumentumokból készült az összeállítás, melyet min-

denkinek köszönve kezdi az emlékező könyvecskét. Olvasója több életbeli érdekességgel talál-

kozhat a valós társadalmi-politikai-zenei életből. 

Az életkörülményei, élete kezdetben: 

Nevezett hivatalosan Gyula, Nagyatádon született 1888. január 11-én, környezete nevezte 

Ferkónak, későbbiekben lett Ferenc. A községi elemi-népiskolában hat osztályt végzett, a többi-

ektől megkülönböztette zenéhez való közeledése, szeretettel ült a zongorához. Kisgyermekként 

megismerte és olvasta a kottát, jól és hamar váltott hangnemeket zongorán; belső abszolút ha l-

lása volt. Zongoratanulásban szépen haladt, gyakran 'orgonálta' végig apja helyett a nagymisé-

ket a templomban, de otthon az apa baráti körének magyar-nótákat zongorázott. Csodálattal, 

vágyakozva nézte apját, hogyan csalja ki az orgonából a hangokat? Apja ezt megérezve rosszu l-

létre hivatkozva kérte fiát vegye át helyét – aki a rögtönzött közjáték stílusát átvéve folytatta az 

orgonajátékot. Valószínűleg beavatott volt a pap, akinek válaszolnia kellett a kántornak, de nem 

tudott neki megfelelően eleget tenni, mert az átlagosnál is gyengébb hangja volt még felnőtt 

korában is. A családtól nem örökölte a wágneri tenor hangot. 

Egy alkalommal meghallotta öccsével, hogy szüleik rokoni esküvőre készülnek, a gyerekek 

nélkül. Júniust írt a naptár. Rájuk egy ismerős vigyáz majd. De ők is szerettek volna lagziba 

menni, ezért cselhez folyamodva ellógtak a színhelyre. Ott tudták meg, rossz időben érkeztek, 

az esküvő egy hónappal később, júliusban van. Őszintén elmondták a történteket, a rokonok az 

esküvőig vakációzást ajánlottak, értesítették a szülőket – akiknek ezalatt haragjuk is elmúlt, 

büntetlenül úszták meg tettüket. 

Ferkó a kaposvári Főgimnáziumban folytatta tanulmányait. A 4 gimnáziumi év eltelt, meg-

szokta a társasági életet a főkántor lakásán, ő zongorán játszotta talpuk alá a nótákat; így ő is 

csak hajnalban feküdt le, mikor a vendégek elmenetek. 

S hogyan tovább? Çdesapja Pécsre vitte a Püspöki Tanítóképzőbe tanulni, de édesanyja a fü-

lébe súgta: „Ne légy pap.‖ (KUTOR, 1898:6). Dombóváron az átszálláskor mondta határozottan 

apjának: „Édes-apám, én nem leszek pap.‖ (KUTOR, 1898:6) Apja pedig azt tervezte, a képző 

végzése után maga-mellé veszi, és idővel átadja neki a kántortanítóságot. Ám Ő kategorikusan 

mondta, Zeneakadémiára megy. A kanonok nagybácsi jóindulatával szállást kerestek, azt találva 

négyen laktak a szobában. Közülük az egyik jó barátja, később operaénekes lett Norvégiában.  

Ekkor Ferkó elindult az úton, melyről haláláig nem tért le. Ebben szerepe volt a képzős ze-

ne-tanárának. 

Önálló élete sok buktatót tartogatott. 'Botlása' (kíváncsisága, rossz tréfa) miatt átirányították, 

átment a Csurgói Állami Tanítóképzőbe. Azonban ott is több tett vonzotta. De énekből,  zenéből 

levizsgázott kitűnővel, 1910-ben képesítettnek nyilvánították. S Apja elküldte a Zeneakadémia 

felvételi vizsgájára. Bár feledékenysége miatt oda nem vitt kottát, egy kollégától kölcsönkért 

kottával ment a terembe, mondván majd csak boldogul valahogy. A felvételiztető szabadon vá-
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lasztott játékot kért tőle, mire ő improvizált – s nem tudta, hogy jutott ki a teremből. Felvették a 

Zeneakadémiára. 

Ott jó tanárokkal és évfolyamtársakkal találkozott. Adottságával, barátságos természetével 

sokaknak segített. De levelet kapott Miskolcról, a Korona Szálló tulajdonosa hívta. Ott munká-

ba állt és zenei játéka hangulatával fellendítette a forgalmat. A tulajdonos állást ajánlott neki, de 

ő azt mondta „a muzsikát el nem hagyom semmi pénzért ...‖ (KUTOR, 1912:11). 

Dalait soha nem kottázta le. 

Ebben az időszakban az élettel – barátokkal, más művészetek képviselőivel – ismerkedett. 

Mint Kiss Ferenc színművész és Rippl-Rónai József festőművész. (lányát kérésére zongorázni 

tanította). 

Vidéki elzártság után a nagyvárosi művészvilágba csöppent. Operaelőadásokat vezényelt. 

Romantikus egyéniségét Wágner, Verdi, Puccini művei hatották át, a Zeneakadémián Bach, 

Liszt, Beethoven, Chopin és a többiek. 

A zenei mondanivalót főként Isten, ember és természet szeretete határozta meg; a gregorián-

tól kezdve egyházi művek is érdekelték, ő is írt egyházi zenét, éneket, misét.  

Továbbra is látogatta a Zeneakadémiát, sok neves embert ismert meg. Tanára lett Weiner 

Leó, de Kodály Zoltánnal is alkalmanként találkozott. 

Időközben orgona főtanszakról a zeneszerzés főtanszakra váltott, több professzor oktatta. 

Tehetsége és biztatásuk segítette kibontakozását. Műveket alkotott, de a háború kitörésekor be-

sorozták, és jött a veszélyes időszak – a harcászat és a közösségi megpróbáltatások, fertőző be-

tegségek köztük a tífusz, sőt meg is akarták gyilkolni. 

51 hónapot töltött katonai szolgálattal 26-os a fronton, de ha tudta zenével vidította az egyle-

tet. Ott jött divatba a 'germecei' lányok népdal dallamára a 'simongáti' lányok szöveg változata. 

Egy kávéházban Kacsóh Pongrác, a „János vitéz‖ szerzője ismerte fel, aki a fővárosnál az 

énekoktatás és a művelődés irányítja, akivel az Operaház egyik előadásán találkozott. Most az 

egyik polgári iskolában énektanári állást ajánlott fel neki, mert emlékezett,  hogy Kutor Ferenc-

nek megvan az énektanítói vizsgája, meg akarta alapozni pesti letelepedését, de a küldött levél 

visszament „a címzett ismeretlen‖ jelzéssel, más lett helyette ott a tanár. Ezt rosszul élte át, de a 

VKM kinevezte Kaposvárra Polgári Iskolába énektanárnak. 

Idősebb korában szakított a kántori teendőkkel, és a Nagyatádi Polgári Iskolába kérte állását.  

Sokáig élt Pécsett is, a nyarakat a Balatoni házban töltötte. Nagyon tettre kész, barátságos, 

vidám ember volt és számos zenei mű tankönyv, folyóirat,  zenei művek (egyházi, orgona mű-

vek, oratóriumok, zenekari, kamarazenei, rádiójátékhoz kísérőzene, színpadi művek) maradtak 

utána. 

Abstracts  

ANILDO VEDOVATTI: ARE THE COMMUNITY CENTRES ALWAYS IN NEW ROLES? 

In the last decades the community centres were forced by continuous changes, rethinking and 

expanding of its roles. On the course of social changes the field workers apart from their profes-

sional duties they had to meet the more and more growing management and financial chal-

lenges. Financing their everyday activity gradually led the lecturers and participants of adult 
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education into the world of applications with the consequence of it for example that the higher 

philosophical faculty teaching among others includes the teaching of project management train-

ing. This brief material deals with the relations of community centres to the world of applica-

tions, that is how do they consider their duties concerning with application, and how do they 

fulfil successfully these new requirements? 

BALÁZS NÇMETH: THE CHANGE OF EUROPE ADULT LEARNING POLICY TRENDS AND ISSUES 

After the modification of the Lisbon-process, according to the Europe 2020 strategy, some ma-

jor elements of the European Adult Learning policy will change. Therefore, a stronger focus 

will be made, recent planning indicates, on research of adult learning and education based on 

higher education participation in order to influence shaping, for exampe, of the Framework 

programme and the new Education and Training programmes (e.g. Grundtvig) after 2014. This 

short presentation will focus on changes of this peculiar policy area in line with the preparations 

and plannig of the European 2011 Conference on Adult Learning and Education be held in Bu-

dapest during the Hungarian EU-presidency. The presentation will also reflect upon some main 

paradoxes, challenges of and obstacles to the realisation of the policy goals of the Action Plan 

on Adult Learning. 

EDIT PÇTERNÇ CZAKÓ: EXPERIENCES ON THE DIGITIAL SECONDARY SCHOOL‘S SEVEN YEARS OF 

FUNCTIONING 

The Digital Secondary School has been operating from September 2003 in Borsod-Abaúj-

Zemplén country to develop the qualification level of the underprivileged grown -up population. 

In the 2009/2010 school year the fourth graduated class, some 200 people completed their 

studies and sat their final examinations in this education form. 

This educational method, which was created and tested, provides facilities for the grown-up 

population in the small villages, who live in necessity, and be limited in their moving to 

continue their studies in secondary school and to graduate. This method provides facilities for 

these people to take part in superlative vocational trainings and at the higher education. Hereby 

the chances in the labour market of these layer increase and can take part in lifelong learning. 

This method is a mixed form, so called bended learning, which becomes a mix of the online 

and the traditional education. Everybody learn at home via internet, in addition they have to 

take part in consultations at the nearest Microregional Education Center. The Microregional 

Education Centers are secondary schools, at the consultations the teachers of these secondary 

schools teach. If there is not internet at the pupils‘ home, they can use the computers at the local 

government of the towns, villages, or at the Microregional Education Centers they can use in-

ternet for 9 hours a week. At the Microregional Education Centers teachers and mentors help 

the pupils to use the computers, help in professional questions, and motivate the pupils,  and 

support their studies. 

A school year has been divided to 5 moduls, every modul takes 7 weeks. In a 7 week long 

modul the pupils usually learn 4 subjects for the shake of the easier and effective acquirement. 

In the first, fourth and seventh week there are consultations, in which the attendance is 

compulsory. At the third consultation of each moduls there are traditional written or oral tests. 
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The evaluation of the students becomes from the results of the online exercises and the 

traditional tests. 

The students get online help for all subjects from the subjectkeepers, who are teachers, via 

internet at the educational portal in form of chat or videoconference. And the subjectkeepers 

answers the letters also. 

We regulate the studies of the students with timed exercises, however we can personalize it 

according to personal demands. 

The education begins with knowledge of tools and portal using for all new students.  

At the 2010/2011 school year the Digital Secondary School has 465 students in the 9th, 

10th, 11th, 12th year without direct marketing. 

MIKLÓS MAGYAR: PARADIGM-SHIFT IN THE FIELD OF ADULTS‘ EDUCATION AND CIVILIZATION 

"What is the function of the school system? Nothing more than a relatively autonomous 

professional institution founded in response to social and individual needs. (GÁSPÁR, 1996) The 

school does not service, but a public service mission, value-institution. "(HOFFMAN, 2010). 

"How is it possible to broadcast a high school knowledge of human beings and other social 

development success is not illusion, because the school (the knowledge-factory) is now 

emerging from the population – and this is mainly for higher education and vocational training 

mass becomes – not even a knowledge factory rather mills, and paper author (ie some kind of 

certificate, diploma or perhaps the author) paper mill is running? – raises the question 

(ZSOLNAI Joseph, 2002). In parallel, a number of levels of training and countless other topics 

also offer courses for adults. Works with the education market. Peter Popper stated that, 

"insanity is didactic in our country today." Is this phenomenon a learning society?  

Real challenge of adult illiteracy (2%), and functional illiteracy reduction, prevention 

(primary school carried out every 3 students). The democratization of culture (SONNEVEND, 

2008) (and the learning, knowledge acquisition, knowledge-changing media environment, 

together with a significant degree of illiteracy in the digital (electronic and mobile learning new 

literacy deficiency) among adults (65%). The situation illustrated by questions: 

– How to resolve the inevitable conflicts (no service, but the labor market expectations, 

competence development)?  

– Soluble whether the subordination subordination, whether the juxtaposition be developed, 

the actual feasibility of roles?  

– Can Reduce Human Risk factors (student, adult educator, politician-education, culture-

politician) role, its impact on training, and cultural processes? Olvasás fonetikusan szótár- 

Részletes szótári találat megtekintése 

– How to ensure the training of trainers, and maintenance of knowledge?  

The author seeks answers to these questions 

Key concepts: LLL = AT STAKE?, the democratization of culture?, equal opportunities, 

adult learning and socialization 
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KATALIN ROZSNYAI: CONNECTIONS BETWEEN LIFELONG LEARNING AND THE QUALITY OF LIFE 

OF THE ELDERLY IN GYULA AFTER 1990 

Events taking place in the 1990s generated significant socio-economic and infrastructural 

transformations in the town of Gyula as well. 

Generations and groups of the local community have had different responding possibilities 

within the continually changing conditions since the political transformation. The picture, 

which demonstrates the further trend of life expectancy of those reaching the retirement age, is 

also very subtle. 

The aim of the author‘s questionnaire survey is to point out how the life expectancies and 

social reintegrational possibilities of people of different social status have developed in the past 

20 years in Gyula. 

The examination sample is composed of a group of old people living within the town centre 

and attending the Academy of Pensioners, and another group composed of their contemporaries 

living in the outskirts. 

The Academy of Pensioners is an unique educational form helping the retired age-class to 

turn a new leaf of life, which while being conformed to the higher educational system, 

organises different gratuitous courses in accordance with the given age-class‘s fields of interest. 

This educational form creates the opportunities of voluntary preparation for active life, 

facilitates to form new communities of pensioners, ensures active social presence for its 

participants. 

The author examines the life-quality effects concerning the Life-Long Learning special form 

created in our institute and existent since 2002. 

She investigates the chances for the maintenance of social, economic and cultural relations 

and advantages, their reorganisation after superannuation in the case of the students of the 

Academy and their contemporaries. 

How do the social status evolved after the superannuation, and the learning affect the bodily, 

spiritual and mental factors of aging? 

What connexion is there between their emotional state, changed self-image and future 

orientation, and their lifestyle and family situation? 

The survey is part of the doctoral dissertation in process. Comprehensive historico-social 

and economic processes pertaining to the topic will be demonstrated in its own framework. 

ANDREA KÓPHÁZI: WHAT CAN A PROVINCIAL UNIVERSITY DO FOR CREATING QUALITATIVE 

HIGHER EDUCATION? 

The labour market expectations and competition among higher education institutions make the 

concerned think over how to keep on. Creating qualitative higher education is an often stated 

expectation/need. What does this notion mean? Can the tradition, the money or the speciality 

cover this, or much more? The factors, that could affect to create quality, worth reviewing. Mo-

ney, material, method and man – is it all? I suppose it is much more complicated. There is not a 

generally accepted recipe however there surely be traceable examples that could result for 

everyone. 
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KRAICINÇ SZOKOLY MÁRIA :  A kultúraközvetítők szerepváltozása  

A XXI. század első évtizedét a „turbulens‖ jelzővel szokták illetni. Fő jellemzőjeként a változ á-

sok felgyorsulását, az egymást érő válságokat, a fenntartható fejlődés megkérdőjeleződését 

szokták emlegetni. A turbulencia hatásaként nő a társadalmi heterogenitás – a migráció és a 

szegregáció – csökken a társadalmi kohézió, s az e jelenségekre bevezetett jogi eszközök alig 

hatnak. 

A turbulencia hatása érinti a kultúra, a kultúraközvetítés, benne az oktatás-képzés világát is, 

gondoljunk csak a kulturális értékek áttekinthetetlen sokszínűségére, az élethosszig tartó tanulás 

sürgető követelményének megjelenésére, az akadémiai jellegű tudás megkérdőjeleződésére és 

leértékelődésére, az iskolarendszer és a szakképzés bizonytalanságaira, a perszifikáció, az 

egyénre szabott szolgáltatások és ennek részeként az egyénre szabott tanulási igények megjele-

nésére.  

 

A kultúrafogalom átértelmeződése 

A kultúra sokféle definiciós törekvéseinek, értelmezésének és meghatározásának érintése nélkül 

a fogalom változása kapcsán előadásomban csupán két momentumra térek ki. Az egyik az, hogy 

a kultúra paradigmatikus változása nem újkeletű dolog, a történelem során időről-időre új meg 

új kultúrák követték egymást. Vámos Tibor akadémikus az elmúlt években sok előadásában és 

írásában emlékeztetett bennünket arra, hogy a történelem valójában a kultúrák paradigmatikus 

változásainak sora, s amelyeket nem érdemes áldás-átok, nyertes-vesztes relációban vizsgálni. 

Itt és most magyar vonatkozásban szemlélve a kérdést, azt mondhatjuk, hogy a XXI. század 

elején hazánk vonatkozásában a kulturális paradigmaváltást úgy jellemezhetünk, mint amit a 

„politikai világrendszerváltás, a digitális technológiai váltás és a kultúraváltás egyidejűsége, 

pontosabban összetorlódása határoz meg.‖ (AGÁRDI, 2010:41) 

A másik momentum, mintegy ennek következménye: felbomlott az a hosszú évszázadokon ke-

resztül elfogadott és működő rendszer, amely a kultúra világát három elemű rendszerként jelle-

mezte. Voltak „kiválasztottak‖, a kultúra alkotói; volt a többség, a kultúra befogadói; és közöt-

tük helyezkedtek el, képeztek hidat a kultúraközvetítők, mindazok, akik az adott korszak társa-

dalmi fejlettségének és igényeinek megfelelően gondoskodtak a kultúra fontosnak tartott elemei 

terjesztéséről, a kulturális javak művelődés útján történő elsajátíttatásáról. A kultúraközvetítés – 

bár a szerepek és feladatok történelmi koronként változtak – általános értelemben egynemű hi-

vatásként jellemezhető. 

 

Az új kultúra jellemzői 

A globalizáció és az infokommunikációs forradalom címen emlegetett jelenség-együttes átala-

kítja a társadalom egészét, minden szektorát. Mindenki számára érzékelhető módon érinti a 

gazdaság világát (változó munkaerőpiac, munkakultúra, munkaszervezet, munkaidő, motiváció-

kultúra); a politikát; az életminőséget (kulturális sokszínűség, IKT használat, élethosszig tartó 

tanulás mint a tudástársadalom európai formája, változások a fogyasztói magatartás és a szoci á-

lis integráció és kohézió területén); az emberi kapcsolatokat (atomizálódás és hálózatosodás) és 

nem utolsó sorban a kultúrát. Korábban soha nem tapasztalt módon középpontba került a média 
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világa, „a kultúra egyre inkább médiakultúra (függetlenül a minőségétől), s „fordítva” is: a 

média – beleértve természetesen a politikai médiát mind érzékelhetően kultúrateremtő vagy/és – 

alakító‖. (AGÁRDI, 2010:39) A média mint az információ monopóliumának birtoklója veszé-

lyezteti a véleményformálás korábban kialakult szabadságát, pluralizmusát. Úgy is fogalmazha-

tunk, hogy a globalizáció és az információs társadalom kialakulása nagymértékben pluralizálta 

és demokratizálta a kultúrát. A médiaipar (rádió, televízió, hirdetés- és információszolgáltatás, 

piackutató profilok, stb.) és a többi kulturális ipar (kiadói-, színházi-, film és mozi-, koncert-

ipar, szórakoztatás stb.) termékeinek fogyasztása nagymértékben átalakul. A kulturális javak 

termelése, elosztása-terjesztése, fogyasztása az új technikák és technológiák révén új megvilágí-

tásba helyezi az embernek a kultúrához való viszonyát. 

– A műveltség „előállításának‖ és közvetítésének társadalmi szerepe átalakul. 

– Az IKT minden eddiginél nagyobb változást hoz mind a művészeti kifejezés természetében 

és lehetőségeiben, mind a befogadás és megértés vonatkozásában.  

– A kultúra tulajdonszerkezete és működtetése internacionalizálódik: az információipar, a 

szórakoztatóipar és az oktatási ipar összeolvad (infotainement, politainement, 

edutainement), ami európai vagy nemzeti korlátozások nélkül veszélyt jelent a vélemény-

szabadság, az ízléspluralizmus, a minőségi és semleges információ hozzáférés követelmé-

nyének megvalósíthatóságára. 

– A médiaipar a gazdaság legdinamikusabb ágazatává válik, az információs társadalom mo-

torját képezi. 

– A globalizációval együtt járó fogyasztói társadalom tudásfelfogása és műveltség igénye 

pragmatikus, háttérbe szorítja a tudás hagyományos akadémiai elemeit és az általános mű-

velődés, a kultúra ember számára létfontosságú szféráit (pl. művészet). A technikai ismere-

tek előtérbe kerülése – a kultúra technicizálódása – a tudáson belül főszereplővé teszi a 

„tudni hogyan-t‖. 

– Az információs, kommunikációs és kulturális technikák használatának képessége a mű-

veltség meghatározó komponensévé válik.  

– Az információs, kommunikációs és kulturális technológiákhoz szükséges szakértelem nagy 

része automaták és számítógépes programok – a működési elvek megértése nélküli – hasz-

nálata révén lényegében mindenki számára biztosított. 

– Új, virtuális közösségek jönnek létre és a nagysebességű hálózatokon keresztül globális 

méreteket kezdenek ölteni. 

– Az ikonikus forradalom részesei vagyunk, a software-ek grafikus képességei a verbális és 

vizuális elemeket ötvöző nyelv eszközeit kínálja, s a képek nyelve ma mind jobban alka l-

masabbá válik az elvont-gondolati kommunikációra. (NYÍRI, 2000) Ez az írott nyelv csök-

kenő dominanciáját, s egy új vizualitás kialakulását hozta. A képi kommunikáció egyre 

mindennaposabbá válását tapasztaljuk. 

– A politikában és a közbeszédben egyaránt a kultúra, a műveltség, a művelődés helyett egy-

re inkább tanulásról beszélnek. 

– Megszűnőben van a kultúra előállítóinak és fogyasztóinak hagyományos különválása: fel-

oldódik az alkotó – közvetítő – befogadó hármasság, egyre inkább uralkodóvá válni látszik 

a magas fokon individualizált populáris, vagy kiberkultúra Egyre inkább összemosódik a 

magas kultúra és a mindennapi kultúra, szinte bárki beléphet a kultúra alkotói körébe. 



168 

Vannak szerzők, akik az új kultúra lényegét az Európai Unió hivatalos értékrendje által megtes-

tesített, szervező jellegű, racionális területfejlesztési és projekt-ciklus menedzsment szemlélet-

ben látják (NÇMETH, 2005), amelynek középpontjában a fejlesztés, haszon áll, szemben a kultúra 

hagyományos, értelmiségi, elemző-értékelő, a civilizációt is magába foglaló kultúra-művészet-

tudomány központú felfogásával. 

 

A létezés hármassága és a kultúra 

Bármelyik felfogásból indulunk ki, az mindenképpen egyetértés tárgya, hogy a kultúra – globa-

lizáció és az infokommunikációs forradalom következtében történő  – radikális átalakulása ösz-

szekapcsolódik az emberi közösségek változásaival. A társadalomról, kultúráról való gondolko-

dásra nagy hatással volt Castells A hálózatos társadalom című könyvének megjelenése 

(CASTELLS, 1993), amelynek nyomán egyre többen kezdték a hálózatos társadalom fogalmát 

használni. Eszerint a természeti és társadalmi létforma mellett kiépül egy új emberi létforma, a 

társadalmi létre ráépülő hálólét világa. Az ember immár három világ polgára lesz: a természeti, 

a társadalmi és a hálózati világ polgára. (ROPOLYI, 2006) Ropolyi – Castells nyomán – bevezeti 

a hálólét fogalmát és „a tudás reformációjáról‖ beszél, ennek használatával próbálja értelmezni 

és érthető keretbe foglalni a hálólét fogalmát. (ROPOLYI, 2001:38-45)
1
 

Napjainkban az emberi élet centruma mintha elmozdulni látszana a hálólét felé, legalábbis a 

fejlett társadalmakban, bár a létszférák egymáshoz való viszonya, kapcsolata egyelőre belátha-

tatlan. Ropolyi szerint az internet számítógépekből összeállított önfejlődő, komplex technikai 

eszköz, amely adottságaiból adódóan egyrészt meghatározó szerepet játszik a napjainkra jellem-

ző kommunikációs folyamatokban, másrészt alapvető emberi értékek, relációk és törekvések 

befogadására, megjelenítésére, megőrzésére és működtetésére alkalmas kulturális közeg, 

amelynek használata meghatározott társadalmi viszonyok mellett haladó és konzervatív célokat 

egyaránt szolgálhat. (ROPOLYI, 2006:39-46) Szerinte nem lehet megelégedni az internet társa-

dalomban játszott szerepének eszközként történő értelmezésével, hanem törekedni kell egyfajta 

                                                 
1
 Az analógia által támogatott interpretációs törekvés  nyomán a következő fontosabb megállapításokra jutha-

tunk: 

a.) Az interneten megjelenített, illetve az internet által közvetített ismeretek felértékelik a szituációfüggő, 

technikai jellegű, posztmodern karakterisztikumokat mutató tudásformákat. A modern tudás egész rendszere 

átértékelődik, és jelentős részben virtualizálódik, a tudáshoz való viszony személyes, konkrét, nyitott és pl u-

rális jelleget ölt. A tudományos intézményrendszer jelentősége radikálisan visszaszorul. A tudományos isme-

retek helyett a technológiai ismeretek és az ismeretek értelmezésének technológiái kerülnek előtérbe.  

b.) A társadalmi közösségek által létrehozott kultúra mellett egyre jelentősebb szerepet kap az individuális 

kiberkultúra. Ennek során nagymértékben visszaszorul a kultúrát előállító, illetve elfogyasztó szereplők tra-

dicionális különválása. Az információs technológiák által hatékonyan támogatott hálópolgárok saját világa i-

nak milliárdjai társulnak a kultúra hivatásos konstruktőreinek produktumaihoz. A kiberteret virtuális világ a-

ink egyidejűleg jelen lévő végtelen változatosságú variációi népesítik be. A tudományos kultúra rovására 

teret nyer az esztétikai kultúra, a kulturális tevékenységet meghatározó emberi képességgé a képzelet válik.  

c.) A személyiség posztmodernizálódik, azaz individuálisan kiteljesedett, virtuálisan rendkívül kiterjedt lesz, 

játékos karakterű, légies vonásokat vesz magára. Sérülékenyebb, kaotikus dinamikára kényszerülő, 

posztönző hálólakó alakul ki. A hálópolgárok leginkább hálózati munkával, azaz személyiségük és közössé-

geik kiépítésével és fenntartásával foglalatoskodnak. 

d.) A természeti és társadalmi létszféra mellett kiépül a hálólétszféra is. Az ember immár három világ polg á-

ra lesz. Az emberi élet centruma elmozdul a hálólét felé. Az egyes szférákhoz való hozzáférés szabadsága, a 

létszférák egymáshoz való viszonya változatosan, ma még beláthatatlan módon alakul.  
e.) A hálólétforma a konkrét lét birodalma. A hálólétbe lépve „ismét‖ kezdetét veszi az emberiség „igazi 

története‖, a társadalmi létből a hálólétbe való átmenet az elvont emberi képességekre alapozott élet biroda l-

mából a konkrét képességekre épülő élet birodalmába visz át. 
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komplex megközelítésre, vagyis a technikai eszköz, kommunikációs szereplő, szabadon formá l-

ható közeg és organizmus fogalmaiként történő felfogásra  (Ropolyi, Horányi),
2
 mert az internet 

használata a társadalmi lét minden meghatározottságát befolyásolja, és megváltoztatja a társa-

dalmi létforma összes lényegi összefüggését. 

A kultúra aspektusából vizsgálva azonban már most is észrevehető, hogy a hálózati lét jelen-

ségvilága a korábbi reprezentációknál világosabban jeleníti meg korunk változó kultúrájának és 

társadalmának a viszonyait. Az átalakulás egyik feltűnő jelensége, hogy a kultúraközvetítés vi-

lágában a kultúra és műveltség helyett inkább tanulásról és ennek kapcsán tudásról, illetve még 

inkább a tudás reformációjáról beszélünk. A modern tudásegész rendszere átértékelődik és je-

lentős részben virtualizálódik, a tudáshoz való viszony személyes, nyitott és plurális jelleget ölt. 

Az interneten megjelenített, illetve az internet által közvetített információk világa felértékeli a 

szituációfüggő, technikai jellegű kultúraelemeket és tudásformákat.  

A tudományos intézményrendszer jelentősége is radikálisan visszaszorul, a tudomány a köz-

gondolkodásban paradox módon leértékelődik, miközben a társadalom fejlődésének motorja a 

tudomány. Európa és az egyes nemzetek gazdasági versenyképessége – amint ezt számos EU 

dokumentum megfogalmazza – a kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) mértékétől, a 

tudásba történő befektetéstől, az élethosszig képzett, változásra képes humánerőforrás minősé-

gétől és mennyiségétől, a tudástársadalom megvalósulásának mértékétől függ. 

A K+F+I követelményével szemben az oktatás világában a tudományos ismeretek helyett a 

technológiai ismeretek és az ismeretek értelmezésének technológiái, a cselekvőképesség kompe-

tenciái kerülnek előtérbe. E paradox jelenséget jól tükrözi, illetve erősíti az a tény, hogy a ko-

rábbi tudománypolitika döntése és a felsőoktatás tömegesedése következtében a felsőoktatás 

elszakadt a kutatástól, a felsőoktatásból kikerülők tömege nem találkozik a kutatás világával, 

szakmai műveltsége is gyakorlat- és alkalmazásközpontú. 

Az új kultúrában a kommunikáció a hálózatos közösségépítés technológiájává válik. E fo-

lyamatban a személyiség posztmodernizálódik, azaz individuálisan kiteljesedik, virtuálisan 

rendkívül kiterjedt, ugyanakkor sérülékenyebb lesz. A hálópolgárok leginkább hálózati munká-

val, azaz személyiségük és közösségeik kiépítésével és fenntartásával foglalatoskodnak. A tár-

sadalmi közösségek által létrehozott hagyományos kultúra mellett egyre jelentősebb szerepet 

kap az individuális kiberkultúra. 

                                                 
2
 Ropolyi szerint összetett, komplex, posztmodern értékeket hordozó szuperorganizmus, idézem: „a késő 

modern kor emberének konstrukciós praxisa hozza létre, létrehozásának és létezésének célja a késő modern 

ember kiszabadítása az univerzális, elvont értékekre épített modern világból, valamint egy új, posztmodern 
értékekre alapozott, szabadnak hitt, virtuális és nyitott emberi létszféra kialakítása és fenntartása. Kimutat-

ható, hogy az internet használata a társadalmi lét minden meghatározottságát befolyásolja, és megváltozta t-

ja a társadalmi létforma összes lényegi összefüggését. Az internet léte az uralom, az egység, a szabadság és 
az integritás együttlétezésével leírható létezési mód. Az internet léte mindenekelőtt egyfajta uralom léte, 

olyan uralomé, amellyel az ember létrehozhat egy mesterséges létezőt. Ez a mesterséges létező virtuálisan és 
nyitottan létezik, szabad és posztmodern természetű… Ám mi ez a mesterséges létező? Mesterségesen fenn-

tartott emberi közösség. A sokféleképpen különválasztott emberek sajátos, új egysége, a sokféleképpen kom-

munikáló felek együttlétezése. Kommunikációs gépek által támogatott, a résztvevők által individuálisan és 
valóságosan kontrollált egység, virtuális, nyitott, szabad emberi közösség. A közösségépítéshez nem kell 

individuális szakértelem, a közösségépítés szakértelme, mivel azt a gépekbe épített tudás pótolni képes. Az 

internet léte tehát a különválasztott emberek között mesterségesen létrehozódó közösség léte.” „Az internet a 
társadalmi viszonyokat átértékelő, az emberi lényeget a társadalmi szférából a hálólét viszonyai közé transz-

formálni kívánó hálópolgár rendelkezésére álló eszköz, amelynek köszönhetően ez az átmenet lehetségessé 
válik, és ez az állapot gyakorlatilag megvalósulhat.‖ 
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– A kiberteret virtuális világaink egyidejűleg jelen lévő végtelen változatosságú variációi 

népesítik be. 

– Ennek során nagymértékben visszaszorul a kultúrát előállító, illetve elfogyasztó szereplők 

tradicionális különválása. Az információs technológiák által hatékonyan támogatott háló-

polgárok saját világainak milliárdjai társulnak a kultúra hivatásos konstruktőreinek pro-

duktumaihoz. 

– A tudományos kultúra rovására teret nyer az esztétikai kultúra, a képzelet felértékelődik, 

mint a kulturális tevékenységet meghatározó emberi képesség. 

A kiberkultúra megingatja az oktatás hagyományos világát, kitágítja a formális, non formális 

és informális világ határait: a multimedialitás és multimodalitás e-learning, i-learning és m-

learning térben, időben lehetővé teszi a tanulás perszifikációját , kiaknázva a töltelék időt (pl. 

napi közlekedés), új időgazdálkodást tesz lehetővé. 

 

A kultúraközvetítés navigálás a világ információs tengerében 

Természetesen – reméljük – az „írástudók felelőssége‖ nem csökken, csak jellege, a tevékeny-

ség tartama és módja átalakul. A hagyományos kultúraközvetítő szerepek összeolvadnak más 

értelmiségi szerepekkel: általános „(multi)kultúraközvetítő” szerepkör jelenik meg.  Az ezred-

forduló környékén főként a pedagógia és az andragógia világában beszéltek szerepek, feladatok 

összeolvadásáról, (CSOMA, 2002), de ma már nyilvánvaló, hogy az összes kultúraközvetítő te-

vékenységi forma (pedagógus, andragógus, művelődésszervező, könyvtáros, média szakember, 

a kulturális piac finanszírozója és résztvevője stb.) megfeleltethető egymásnak és együtt vizs-

gálható, a hivatással, foglalkozással járó kihívások és követelmények azonosak, vagy hasonló-

ak. (KRAICINÇ, 2001; 2006).  

Az átalakulás egyik látványos eleme a hagyományos pedagógus szerepek átalakulása: a 

hangsúly áthelyeződése az ismeret átadásról a tanulási folyamat, a tudásszerzés technológiai 

folyamatának menedzselésére, támogatására, ami ma leginkább a felnőttképzés világában érhető 

tetten.  Az iskolák, a képző intézmények pedig tanulást segítő intézmények, amelynek a tudás-

menedzsment alapján önmagát továbbfejlesztő, professzionális tanulószervezetté kell alakulnia.  

Számos európai dokumentum szól arról a sürgető követelményről, amely szerint az európai 

társadalmaknak mielőbb – egyes dokumentumok szerint 2010-re – tudástársadalommá kell vál-

niuk. Ez a követelmény számos feladatot hárít a kultúraközvetítőkre, szűkebb szakmai terüle-

tünknél maradva a felnőttképzésre, valamint a bolognai folyamat kapcsán átalakulásban lévő 

felsőoktatásra, amely felelős a tudásmunkások és az értelmiségi pályán dolgozók alap- és to-

vábbképzéséért. Az egyetemek meghatározó intézmények a tudástársadalom innovációs struktú-

rájában, kiemelt szerepük van az élethosszig tartó tanulás társadalmi méretű megvalósulásának 

biztosításában. 

A globalizáció okozta változások kapcsán a válságok dinamikus kezelésének és változásme-

nedzsmentjének a folyamatában nemcsak általában a felnőttkori tanulás jelentősége került elő-

térbe, hanem döntővé válik az együttműködésen alapuló cselekvés. Márpedig az együttműködé-

sen alapuló cselekvőképes társadalom kialakulásában döntő szerepe van a  kultúraközvetítők 

képzésében főszerepet játszó felsőoktatásnak, ahol meg kell teremtődjék a lehetősége annak, 

hogy a hallgató megérthesse és elsajátíthassa a változáshoz való újszerű viszonyulás alapjait. 

Ehhez pedig legalább két dolog szükséges: 
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Egyrészt a felsőoktatás módszertani megújulása, azaz, az a követelmény, hogy – a tömegok-

tatás körülményei között is – megteremtődjék a tanulásszervezés perszifikációja, és komplexitá-

sa, hogy széleskörűen elterjedjenek a hagyományos előadásos és szeminarizáló módszerek mel-

lett az újszerű, az együttműködésen, kollektív tudástermelésen alapuló tanulási utak és módok, 

azaz a képző intézmények a tudásmenedzsment szemléletén alapuló tudásszervezetekké váljanak. 

Másrészt döntő fontosságú kérdés az oktatók szemléletbeli változása, a hallgatók egyéni, ön-

szervező tanulását segítő szerepek tudatosítása. 

 

A kultúraközvetítők a társadalmi változások aktorai  

A kultúraközvetítők és közöttük a felnőttoktatók a társadalmi-gazdasági fejlődés, az innováció 

aktorai, aminek csak akkor tudnak eleget tenni, ha a változások előmozdítói  a megújulás folya-

matok elkötelezett hívei. Az ehhez kapcsolódó morális követelményeket  – a pedagógusok vo-

natkozásában – Fullan a következőképpen fogalmazza meg: elkötelezettség a tájékozódás, a 

tudás, a kompetencia, a gondoskodás, a szabadság, a jólét és a társadalmi igazságosság iránt. 

(FULLAN, 2008) Fullan szerint, ha a pedagógusok a változások szakavatott, az oktatás morális 

célját szem előtt tartó segítőiként tudnak fellépni, akkor képesek lesznek a tanulók életét jobbá 

tenni szociális és társadalmi hátterétől függetlenül, és ezáltal előmozdítani, hogy a társadalom is 

könnyebben tudjon megbirkózni a változással. 

A tudástársadalom, – a tanuló társadalom – alapjainak lerakása a kultúraközvetítés valam-

ennyi szektorának és szereplőjének aktuális feladata. „Tanuló társadalomról beszélünk, ami 

alatt azt értjük, hogy a tanulás áthatja a társadalom egészét: jelen van a gazdasági szervezetek-

ben, a politikában és a kormányzásban, ott van a mindennapi érintkezéseinkben, és szinte min-

den területen meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk képesek problémáinkat megolda-

ni.‖(AZ OKTATÁS KÖZÜGY. A 7. NEVELÇSÜGYI KONGRESSZUS ZÁRÓKÖTETE, 2009:24) 

Napjainkban a tudás nemcsak a folyamatosan karban tartott és fejlesztett egyéni tudást jelen-

ti, hanem jelenti a gazdaságban és a társadalomban egyre nagyobb jelentőségű szervezeti tudást, 

a tudatosan épített szervezeti kultúrával rendelkező tanuló szervezetek kialakulását.  A tanuló 

szervezetek jelentik a tanuló társadalom alappillérét, ezek kialakulása jelenti az első számú fe l-

tételét a tudásgazdaság keretei között tevékenykedő tudásalapú szervezetek versenyképes mű-

ködésének. A szervezeti (belső) tudás a versenyképes működés alapfeltétele, s egyben a  tudás-

menedzsment-stratégia megvalósításának kritériuma.
3
 A tanuló szervezet fő jellemzője a tudás-

megosztás érvényesülése, ami azt jelenti, hogy mindenki igyekszik a szervezeti, a közösségi 

célok érdekében saját tudását átadni, megosztani a kollégáival, a szervezet többi tagjával. A 

szervezeti tanulás tehát az egyéni tanuláson alapul. 

A tanuló szervezet – szervezeti szinten – képes kihasználni az egyének adottságait és tudá-

sát, a feladatokat az adott terület legjobb képességű, legnagyobb tudású, legkreatívabb munka-

társának delegálja, a feladatok megvalósításához pedig megadja és elvárja munkatársaitól az 

önállóságot, a motiváltságot, a folyamatos tanulás lehetőségét, a munkatársak tudásának mind 

teljesebb kibontakozását, másokkal történő megosztását. A tudásmegosztás e formája a „leg-

jobb gyakorlat” elvét jelenti, amely megsokszorozza a szervezet teljesítményét az egyénileg 

végzett feladat megvalósítással szemben. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy  az egyén 

                                                 
3
 A belső tudás három fokozatban érvényesülhet. Alaptudás: belépési korlát, de nem a hosszú távú siker biz-

tosítéka; fejlett tudás: életképes versenyt biztosít  az iparágon belül (eltérő tudást birtokol a versenytársakhoz 

képest); innovatív tudás: iparágon belüli vezető szerep (képes  alakítani a jövőt). 
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magasabb szintű tudása, teljesítménye mintaként szolgálhat a szervezet többi tagja számára, az 

egyének egymástól való tanulásának fontos eleme és mozgatórugója.  

A szervezeti tanulás és tudásmegosztás lehetőségeivel élő, ezáltal  tudásmenedzsment-

szemléletű, tanulószervezeti csoportok kialakulhatnak spontán vagy szervezett módon, így lehet-

nek formálisak és nonformálisak. Feladatuk a tanulószervezetté válás, a tudásmenedzsment -

szemlélet elterjesztése, a változások menedzselése. Tagjaik rendszerint közös érdeklődésű vagy 

azonos célú/tartalmú munkán tevékenykedő munkatársak, akik képesek és indíttatást éreznek 

arra, hogy tudásukat az adott szakterületen folyamatosan együttműködve fejlesszék.  (TOMKA, 

2005) 

 

Az egyetemek megváltozott szerepe 

Széleskörűen elfogadott nézet, hogy az egyetemek meghatározó intézmények a tudásalapú gaz-

daság és társadalom innovációs struktúrájában. Napjainkban a közgazdasági irodalom az egye-

temek hármas: oktató, kutató, illetve gazdaságfejlesztő funkciójáról beszél, és kettős nézetben 

tekint a felsőoktatásra. Eszerint: 

– A felsőoktatásnak először is azon alapműveltségeket kell megadnia, amelyek bármely ága-

zatban szükségesek az elhelyezkedéshez. 

– Másodszor az egyetemek jelentik – speciális iparági képzést nyújtva – a klaszterek számá-

ra azt a húzóerőt, amelyet a tudásalapú gazdaság fő erőforrásának birtoklása jelent. Az 

egyetemek, illetve college-ok a helyi gazdaság motorjai, hiszen a piacvezérelt kompeten-

ciaépítés által külső cégeket vonzanak; új helyi vállalkozások alapítását teszik lehetővé.  

Természetes outputjukkal, a tudás teremtésével biztosítják a helyi gazdaság versenyképességét. 

A felsőoktatás a felnőttképzési piac kihívásának csak akkor tud megfelelni, ha ezt küldeté-

sében felvállalja, erre tudatosan felkészül, a hagyományos oktatási paradigma helyett a tanulási 

paradigma elveit követi. Személyi és tárgyi feltételeiben, a képzések formájában, tartalmában és 

módszereiben alkalmazkodni tud a változó világ változó szükségleteihez. Ehhez pedig szaksze-

rűen felkészített felnőttoktatókra van szükség nemcsak a felnőttképzés államilag finanszírozott 

és szabadpiacán, hanem a felsőoktatás területén is. A felnőttképzésnek, benne a felsőoktatásnak 

egyaránt fel kell készülnie arra, hogy a diákok és a felnőttek élettapasztalatait, a formális képz é-

si rendszeren kívülről hozott képességeit és kompetenciáit figyelembe vegye, építsen rájuk.  

A felsőoktatásban oktatók a felnőttképző szerep megvalósításakor társadalmi missziót látnak 

el: napi munkájuk során a felnőtt tanuló szükségleteiből kiindulva a tudományokra épülő szak-

ismeretek és praktikus tudások, kompetenciák elsajátíttatásával cselekvőképes állampolgárokat, 

felelősségteljes értelmiségieket, cselekvőképes tudásmunkásokat nevelnek.  

Azonban a magyar felsőoktatási intézmények küldetésében és stratégiájában nincs utalás a 

felnőttképzésre, vagy nincs kellően nevesítve, a szervezeti egységek (tanszékek) nem készültek 

fel a felnőttoktatási gyakorlatra. Bár az intézmények külön vizsgálat nélkül megkapják a fe l-

nőttképzési lajstromszámot, mégis az intézmények felében nincs felnőttképzés szervezésével, 

fejlesztésével foglalkozó szervezeti egység, nincs felnőttképzési marketingstratégia és -

szemlélet, a felnőttképzésben oktatók továbbképzése többségében megoldatlan.  

Mit vár a piac a felsőoktatási intézményektől? 

– Átláthatóságot és áttekinthetőséget, 

– minőségbiztosított képzést – korszerű személyi és tárgyi feltételekkel, 
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– differenciált, a piaci igényekhez és az egyéni karriertervezéshez alkalmazkodó, rugalmas 

képzési kínálatot, karrier-tanácsadást, 

– a felnőttoktatói ismeretek terjesztését – a felnőttoktatók képzését, 

– új, korszerű és rugalmas módszereket. 

Ehhez a felsőoktatásnak fel kell vállalnia felnőttképző szerepét, s ennek érdekében fejlesz-

tendő területnek tekintendő az egyetemeken a tanuláshoz való hozzáférés segítése, a partnerségi 

együttműködés a tanulási terek gazdagításában, új típusú felsőoktatás-pedagógia megteremtése 

és gyakorlása, ennek részeként a módszertani technológia fejlesztése, tanuló szervezetként a 

tudásmenedzsment személetének gyakorlása, terjesztése. 

Ebben hozhat változást az ország tizennégy felsőoktatási intézménye által alapított és indí-

tott andragógia szakos alap- és mesterképzés, amely a szakemberképzés mellett a felnőttképzés 

kutatásával is hozzájárulhat a magyarországi felnőttképzés elvárt fejlődéséhez.  
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VEDOVATT I ANILDO :  Művelődési  házak mindig új szerepben!?  

Engedjék meg, hogy egy régi hasonlattal éljek, amikor azt mondom, hogy ezen a konferencián 

egy kissé olyanok vagyunk, mint a papok, akik a szertartás alatt a jelenlevőknek szidják a temp-

lomba nem járó híveiket. Ezt azért hoztam fel példának, mert akik ma eljöttek együtt ünnepelni 

a pécsiekkel, azok a művelődés, a kultúra értékeinek minél szélesebb társadalmi elterjesztésé-

hez, a folyamatos hozzáférés biztosításáért küzdenek évek, évtizedek óta. Mi beszélgetünk 

most. A konferencia résztvevői közül szinte mindenki a közművelődés megfogalmazott, vagy ki 

nem mondott, de elvárt igényeire keresi a választ. Ebben pedig többek szakmától, kutatási terü-

lettől függetlenül a hasonló kérdésfelvetések mellett hasonló  megoldásokra jutottak. Mindennek 

köszönhető, hogy a közművelődés intézményrendszerét, a fejlesztendő feladatokat, vagy akár a 

működés módjait vizsgálva könnyen juthatunk azonos következtetésekre. Ahogy a lehetősége-

ket, úgy a nehézségeket is látjuk, és ezért is örülök annak, hogy több előadó kérdőjelezett már 

meg általánosnak vélt tényeket előttem, így nyugodtan folytathatom ezt a sort, anélkül, hogy 

bárkit is bántani akarnék. 

Az életen át tartó tanulás, melynek a művelődési házak igen nagy létszámú szereplői, ha-

zánkban nagyon kétértelműen használt fogalom. A szavak, az elfogadott elvek szintjén széles 

támogatással, adott esetben még jelentős források felhasználásával is tudjuk igazolni a magya r-

országi aktivitást. Viszont, ha tartósabb folyamatokat, valós változásokat keresünk, akkor egé-

szen más képet találunk. Mindennek számos oka van, köztük felmerült már konferenciákon, 

szakmai beszélgetéseken, hogy nem megfelelőek az adatok, vagy a statisztikai sztenderdjeink 

nem egyeznek a nemzetköziekkel. Feltehetjük például a kérdést, hogy ez a ma már újnak sem 

tekinthető gondolat, az életen át tartó tanulás, milyen mértékben hatja át társadalmunkat? Meg-

valósul a mindennapokban? Az intézmények tevékenységét egy-egy nyertes pályázati program 

kivételével mennyire hatja át? Mindezek mellett számomra a legfontosabb kérdés, hogy az em-

berek életében teret nyert-e a tanulás, a tudás, és ehhez a meglévő lehetőségek, intézmények 

kellő mértékben képesek-e támogatást nyújtani? 

Az elmúlt években több szerepben dolgozhattam a közművelődés területén, aminek kapcsán 

bennem is számos kérdés felmerült. Például: az európai uniós tagságunk pozitív hatást gyako-

rolt-e az intézmények tevékenységére? A felsőoktatás által biztosított új szakmai tartalmak 

(projektmenedzsment szemlélet, fogyasztó/érdeklődő alapú feladat meghatározások, a tudástár-

sadalom iránti általános igény felkeltése, az aktív szerepvállalás, a kezdeményezőkészség meg-

jelennek-e a kultúra területein? A közművelődésben dolgozók képesek-e önmaguk számára a 

tanulás új útjait alkalmazni? 

A válaszok eddigi pályázati elbírálási és monitoring tapasztalataimra támaszkodnak, semm i-

ként nem tekinthetők általánosnak, pusztán arra törekszem, hogy az általam talált jelenségeket 

leírva, az eddig feltett kérdésekhez újabb benyomásokat nyerjünk, melyek árnyalják az ország-

ban uralkodó helyzet értékelését. 

 

Új feladatok 

Napjaink egyik állandó kérdése, bizonytalansági tényezője a művelődési házak puszta fennma-

radása. Ahogy már többen is említették, ma már a közművelődési intézmények nem csak átad-

ják, eljuttatják a kultúrát az érdeklődőkhöz, hanem ennél sokkal aktívabb szerepet felvállalva 

kénytelenek dolgozni, ami szükség esetén új célközönség megtalálását, új feladatok megfoga l-
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mazását jelenti, de jelenthet nagyfokú igazodást az aktuális pályázati kiírások elvárásaihoz is. 

Együtt működnek civil szervezetekkel, részt vesznek munkaerő-piaci képzésekben, az IKT tár-

sadalmasításában, egyszóval a kultúra értelmezésének tereit tágítják, vagy mondhatjuk azt is, 

hogy teljesebbé teszik. Ez viszont azzal jár, hogy az eddigi klasszikusnak tekinthető szerepet – 

amiben a művelődési intézmény kulturális szolgáltatásokat nyújt, meghatározott feladatokat végez, 

rendezvényeket szervez – sokkal bővebben kell értenünk a XXI. században. Hivatali nyelven azt 

mondhatnánk, hogy alapfeladatként érdemes meghatározni az eddigi munkákat, és a dolgozók, a 

munkatársak, illetve a közösség képességeire építve kell további feladatokat kutatni, vállalni. 

Ahol ez még nem történt meg, ott érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen szakmai tevé-

kenységek bővítésével tudnak újabb helyi igényeknek megfelelni. Fel kell ismerni, hogy az in-

tézmény sokoldalúsága követelmény is, de a túlélés egyik módja is. Azt pedig a napi gyakorla t-

ban sugallja, hogy a több lábon állás a változó működési feltételekből adódó nehézségek ki-

küszöbölésében is segítséget nyújthat. 

A sokszor szidott, olykor dicsért pályázatok támogatást adnak abban is, hogy az intézmé-

nyek vezetése a dolgozókat bevonva változtasson/tágítson szerepének értelmezésén. Ehhez 

rendkívül fontosnak tartom azt a kérdést, hogy az intézményekben dolgozó kollégák, szakmai 

tevékenységük mellett részt vegyenek a közösségük életének szervezésében; aktív tagokként 

erősítik-e a helyi civilszervezetek munkáját? Ennek során kiderül, hogy képesek-e támogatni 

helyi eseményeket, művelődési rendezvényeket, ünnepeket? 

Másik nagyon fontos lehetőség a civil szerepvállalásban, hogy nemcsak szakmai feladatok-

ban próbálhatják ki magukat, hanem új szerepeket ismerhetnek meg, amit akár a művelődési 

intézményben is hasznosítani tudnak majd. Mert azt gondolom, nyugodtan kimondható, hogy a 

művelődési házak még aktívabb közösségi szerepvállalásához szükség van a kultúra szereplő i-

nek nemcsak a művelődés, hanem az oktatás, a pedagógia, a HR, a vállalkozási és számos más 

terület ismereteinek alkalmazására, bármennyire is idegen egyelőre sokuktól. 

 

Szemléletváltás 

Azt gondolom, hogy senki számára nem lesz újdonság, ha a változások legjobb példájaként a 

személyi finanszírozási kérdéseket vetem fel. Egy folyamatosan csökkenő központi/fenntartói 

támogatás mellett megfogalmazódott az az elvárás a fenntartóktól, hogy növekvő mértékben 

pályázatokra támaszkodva folytassa tevékenységét az intézményrendszer. Ma egy művelődési 

ház vezetője, általában nem lehet biztos egy-egy adott év programjaiban, vagy ezek fedezeté-

ben, mert sok esetben a programok megvalósulása egy-egy pályázat sikerességén múlik. Ha 

nyernek, lesz program, ha nem, akkor elmarad. Ezt a szakmai bizonytalanságot támaszthatja alá 

a személyi bizonytalanság is. Vagyis kinek a bérét képes az intézmény kigazdálkodni? A szak-

mai munkát végzőkét, az üzemeltetésért felelősökét? Ki főállású dolgozó, és ki szerződéses, aki 

csak egy-egy program erejéig lesz foglalkoztatva? Marad egyáltalán főállású művelődési szak-

ember az igazgatón kívül? 

Mindezen kérdésekre csakis helyi szinten találhatjuk meg a választ. Azonban ha nemcsak a 

lokális adottságokra tekintünk, akkor eddigi tapasztalataim alapján érdemes a művelődési in-

tézmények vezetőinek menedzserré válását vizsgálni. Számomra ez nem azt jelenti, hogy valaki 

kizárólag a finanszírozás szemszögéből vizsgálja egy szervezet működését, hanem annak a ké r-

dése, hogy egy vezető képes-e szakmailag − és források vonatkozásában − az általa vezetett 

intézmény stratégiáját több évre előre kialakítani és megvalósítani? Az eddigi személyes tapasz-
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talataim ezen a téren nem túl rózsásak. Számos átképzés, továbbképzés ellenére még mindig 

idegen ez a szemlélet az intézményvezetők közül sokaknak. 

Az általam vizsgált pályázatokban továbbra is túlságosan különvált az adott program szak-

mai tervezése, és ehhez mintegy kényszerű koloncként csatlakozó finanszírozási rész, ami egy-

felől kétségeket támaszthat a megvalósuló program sikerességében, illetve nem sugallja azt az 

egységes előrelátást, építkezést, amit ma már szükségesnek, és elvárhatónak tartok minden 

szervezettől. Ezekben a pályázatokban döntő módon szakmailag megalapozott, akár több évt i-

zedes múltra visszatekintő eseményeket terveztek meg, azonban néhány kivételével rengeteg 

kérdést vetett fel a pénzügyi megtervezettségük, a vállalt feladatok teljesítésének mérése, a ha-

tékonysága, a racionális gazdálkodás szelleme. Ez utóbbit azért tartom fontosnak – és itt nem a 

minőség rovására a legolcsóbbat mindenből logika szerint mondom ezt –, hanem arra gondolok, 

hogy többször felmerült bennem a kérdés, hogy kellően végiggondolt, kiszámolt terveket készí-

tettek-e a pályázók? A minőségi szakmai tartalom mellett sok esetben sajnáltam, hogy olyan 

kiadásokat terveztek be olykor fölöslegesen, amik helyett még több szakmai programot  lehetett 

volna megvalósítani. Ez a fajta − a lehető legtöbbet megvalósítani − törekvés, ami a gazdasági 

szektor szereplői számára természetes, még nem vált általánossá a kultúra területén. Pedig attól 

tartok, hogy a társadalmi elvárás − a jelenleginél jóval erőteljesebb mértékben − fogja erre sar-

kallni úgy a kulturális, mint az oktatási intézményeket.  

Egy konkrét példa: egy pályázatban konzorciumként indult több intézmény (egymáshoz kö-

zeli intézmények, talán egy kistérségen belüli pályázókkal), a tervezés során − miközben szá-

mos ponton ugyanazt a program elemet tervezték meg, ugyanazokat a tárgyi feltételeket szerez-

ték be − fel nem merült bennük, hogy ezek közül bármit is összekapcsoljanak, vagy együtt való-

sítsanak meg, minden szereplő járt a maga útján, az együttműködés legkisebb gondolata nélkül. 

Sorsdöntőnek tartom annak a szemléletnek a tisztázását, hogy miért vannak pályázatok? A 

pályázatokon indulók egy része úgy gondolja, hogy minden egyes pályázat valójában egy új 

forrás az intézménye fennmaradására, és a munkatársak bérének előteremtésére. Ez egy megle-

hetősen veszélyes út, mert ha el is fogadjuk a forrásteremtési kényszert, azért látnunk kell, hogy 

általában a pályázatok nem szervezetek fennmaradását támogatják, hanem tevékenységeket, 

melyekhez elérendő célokat fogalmaznak meg. Ezért, amikor nap mint nap készítünk pályázato-

kat, érdemes mindenkiben tudatosítani, hogy ezzel új feladatot vállalunk, és a pályázatok nagy 

része fenntarthatóságot követel meg. Azt gondolom, hogy a kultúra, de az oktatás, a képzés 

minden területén ez ugyan nehezebben kérhető számon, ugyanakkor igen fontos momentuma 

egy-egy beadott pályázatnak. Egy megvalósított jó ötlettel, ha azt nem tudjuk később újra létre-

hozni, vagy folyamatosan működtetni, valójában veszteséget szenvedünk el. Tehát miközben 

pályázunk és forrásokat szerzünk, melynek során sikerül kigazdálkodni munkatársaink bérét, 

feltétlenül érdemes megtervezni, hogy a pályázat után az adott munka miből és hogyan valósí t-

ható meg a továbbiakban. 

 

Megújulásra készen? 

Akutnak érzem a kérdést, hogy a művelődés területén dolgozók hajlandók, képesek megújulni? 

Megtalálható náluk a szándék, hogy új eljárásokat, új területeket, akár új technológiákat isme r-

jenek meg, és sajátítsák el használatukat? Eddig azt tapasztaltam, hogy a maga  szakterületén 

mindenki gond nélkül teljesítette a feladatát, de abban a percben, ha bármilyen mértékben ki 

kellett lépnie a szerepéből, akkor a nagy többség nagyon-nagyon elveszettnek tűnt. Ez nem csak 
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kisebb, pár fős intézmények dolgozóira vonatkozott, hanem városok művelődési intézményeire 

is igaz volt. Elbizonytalanodtak a pályázattól, hogy egész pontosan hogy és mit akarnak elérni. 

Természetesen a pályázat célját teljesíteni, de számomra az fontosabb volt, hogy a fenntartás, az 

elért eredmények továbbvitelére találtak-e megoldást, gondoltak-e rá? Itt érzek nagyon nagy 

hiányt: amikor egy adott feladatot nem gondoltak tovább a környezetük számára, csak egy itt és 

most megvalósítandó feladatnak tekintettek egy tervezett programot. Nem egy első lépésnek, 

egy útkeresésnek, amin lehet, hogy megtorpannak, esetleg nem tudnak tovább menni, mert 

semmilyen támogatásuk nem lesz rá, de lehet, hogy ennek az ellenkezője történik. Esetleg olyan 

programot indítanak, amire azok is el fognak lassan jönni, akik eddig semmire nem jöttek, vagy 

olyan ötletek születnek, amik a közösség számára fontossá válnak.  

Ezen gondolatok − és konkrétan a pályázati, pénzügyi kérdések nehézségei − oly mértékben 

jelen vannak, hogy külön pályázat született arra, hogy a művelődési intézmények jártassága a 

pályázatok világában, a finanszírozás tekintetében növekedjen. Tavaly egy országos program 

során az érdeklődők részt vehettek a művelődési házak számára tartott pénzügyi képzésen, 

melynek során elsajátíthatták, hogy egy-egy pályázatnál mit és hogyan érdemes végiggondolni. 

Azt gondolom, hogy ma már senki sem mondhatja, hogy azért van pénzügyese vagy könyvelője 

az intézménynek, hogy a programok pénzügyi tervezését elkészítse, a tevékenység során keze l-

je, és a végén elszámoljon az eredménnyel. Azt gondolom, hogy ma már minden programfele-

lős, szakmai lebonyolító tisztában kell legyen az általa szervezett esemény gazdasági feltétele i-

vel, hátterével. Ha az élet más területeire kitekintünk, akkor látni fogjuk, hogy egyre több szakmát 

látunk, ahol nem elég csak a szakirányt tudni, sokkal szélesebb ismereteket kell alkalmazni. 

Szokatlan ez, pedig látnunk kell, hogy a kényszervállalkozók országában, ahol sokszázezer 

ember minimális pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismerettel próbálja megélhetését biztosítan i, 

mindenki folyamatosan tanulásra kényszerül, akár szakmájára gondolunk, akár a folyton változó 

adójogszabályokra. Azt gondolom, hogy az életen át tartó tanulás korszakában, a pályázatok idején 

ezekre az új lehetőségekre, divatosan mondva új kihívásokra fel kell készülnie minden diplomás-

nak, szellemi foglalkoztatottnak, mert előbb-utóbb szembesülni kényszerül hiányosságaival. 

 

Önművelés és partnerkeresés 

A sikerességet vagy a sikertelenséget egyaránt meghatározhatja, ha egy szervezet nem találja 

meg funkcióját a helyi közösségben. Arról már többen beszéltek ma, hogy a kultúraközvetítői 

szerep milyen feladatokkal jár, ennek változását már én is említettem, amit ennek kapcsán most 

megemlítenék, talán támadóan fog hangzani, de remélem nem így értik: minden sze rvezetnek az 

eddiginél sokkal pontosabban kell ismernie környezetének elvárásait. Ehhez a gazdaság terüle-

téről megszerezhetők a tapasztalatok, megismerhetők és alkalmazhatók új eszközök. A piacku-

tatás, a marketing szerepe a kultúra (de akár az oktatás területét is példának hozhatom) terjesz-

tésének sikerében egyre meghatározóbb. A közművelődésben dolgozók ismét saját tudásukat 

kell bővítsék, új ismereteket felhasználva lehetnek sikeresek. A helyi igények kutatása nem kö-

tődhet státuszokhoz, egy vezetőnek ez hivatalból kötelessége, de azt hiszem, hogy igazán sike-

res akkor lehet egy intézmény, ha minden dolgozója részt vesz a tudatos partnerkeresésben, 

mert ezzel tudja intézménye ezt a fajta, ma igen divatos kifejezéssel: kapcsolati hálóját erősíte-

ni. A partner keresése során új elvárásokkal találkozhatnak, eddig nem mutatkozó igények ré-

vén újabb csoportokhoz kerülhet közelebb egy intézmény, esetleg sikerül a közösség egészét 

érdeklő programot indítani. A kulturális intézmény iránti érdeklődés fokozódása a közösség 
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erejét fogja növelni, és ha sikerül elérni, hogy a saját közösségük egészéhez szóljanak, akkor 

találhatjuk meg a közművelődési intézmények helyét újra. Megint egy meglepő pályázati ellen-

példa: egy önkormányzati fenntartású intézmény egy külsős céget azért vett igénybe, hogy a 

saját önkormányzatával egy kérdésben tárgyaljon helyette. Számos indokot, okot kereshetünk, 

én csak arra gondoltam, hogy ez racionálisan úgy működne, hogy akár személyesen, akár tele-

fonon mindezt megbeszélik. Ez nem pénz kérdése, sokkal inkább meglévő vagy meg nem lévő 

személyes kapcsolatoké. 

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a művelődési intézmények, amikor feladatot kap-

nak, és akár az állami, akár a helyi közakarat a fennmaradásukat támogatja, akkor hangsúlyossá 

válik, hogy ők mit tesznek azért, hogy ez a szándék sikeresen megvalósulhasson? Tudjuk, még 

mindig vannak nagyon lelkes, sokoldalú emberek, akik küzdenek és jó eredményeket érnek el. 

A személyes tapasztalataim viszont felvetették azt a kérdést, hogy valóban elérjük -e azt, hogy a 

művelődés területén dolgozók tudják, hogy mennyi minden újat tehetnének? Milyen eszközeik 

vannak? Ötleteik, kreativitásuk mennyi új formában valósulhatna meg? Ennek egyik eszköze 

lehetne a meglévő nehézségek mellett a mi közgondolkodásunkból lassan eltűnő személyes em-

beri háló, ami nem az interneten szerveződne, hanem életben találkozó emberi közösségek ré-

vén alakulna. Kérdés, hogy ma ez mennyire jelenik meg a kultúra területén; ha van, mennyire 

őrzik és óvják? Vajon minden szereplőben tudatosul, hogyha ezek a hálók működnek, vagy a 

mostaninál jobban működnének, akkor eredményesebb lehetne sokak munkája, és még több cél 

válna elérhetővé? Ez természetesen nemcsak a közművelődésre vonatkozik, hanem számos terü-

let mellett ugyanígy az oktatásra, de lényegében az egész társadalmunkra. 

Nyilván számos jó folyamat, kezdeményezés kötődik a művelődési intézményrendszerhez is, 

de nagy részükre egy-két év múlva már senki sem emlékszik. Ismét feltehetjük a kérdést, hogy 

várhatók-e folytatások? Mert a sikereket érdemes lenne tudatosan tovább vinni, elterjeszteni, a 

társadalom számára felmutatni. Ehhez szükség lenne az informális hálóra, a jelenleginél sokkal 

erősebb közösségépítési tudatra. 

 

Összegzés 

Ha egy kisebb településre gondolok, ahol egy művelődési ház és egy iskola található, akkor 

vajon felvetődik-e a kérdés, hogy ők együttműködjenek? Vagy az iskolák kezdeményezik-e 

hogy felnőttoktatásban, felnőttképzésben partnerek legyenek? Vagy mindenki arra vár, hogy 

direkt ilyen pályázat révén esetleg rákényszerül? Ma még ott tartunk, hogy szükség van ilyen 

pályázatokra, de remélem, hogy művelődés és kultúra szereplői előbb látják be, hogy nekik ma-

guktól kell a helyi, térségi együttműködő partnereket megtalálni, és az így keletkező tudással 

sikeresebbek lehetnek. Ezért is hiszem, hogy az oktatásnak törekedni kell arra, hogy az emberek 

megértsék, hogy az együttműködési kényszer, amiben most élnek, az jó, vagy van benne jó is. 

Csak példaként kérdezem; hogy a civilszervezetek milyen mértékben támaszkodnak vajon erre a 

meglévő rendszerre, és mennyire kénytelenek sajátot építeni?  

Zárásul arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy már meglévő, működő infrastruktúra, 

mint a művelődési intézményhálózat (vagy akár az oktatási intézményrendszerre is gondolha-

tunk) a mainál nagyobb mértékű kihasználására bíztassak. Ennek egyik lehetősége az együttműkö-

dés, a felelősségvállalás, és a stratégiai gondolkodás kialakítása minden résztvevő részéről. 
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NÇMET H BALÁZS :  Az európai  felnőtt - tanulási  poli t ika változása:  

Trendek és kihívások  

Előzmények 

Az elmúlt két évtized európai közösségi törekvései a felnőttoktatás és a felnőtt -kori tanulás fej-

lesztése vonatkozásában elsősorban azzal telt, hogy egyrészt igyekeztek a téma szakértői és 

gyakorló szakemberei megtalálni a módját, hogy az illeszkedjen az oktatás és képzés felfogásá-

nak új kereteibe, a minőségi oktatás és képzés fejlesztéséhez, a bizonyítottan hozzáférés -

centrikus eszközök és módszerek alkalmazásához, továbbá a partnerség-alapú keretek és formák 

alkalmazásához. Másrészt a maastrichti szerződés létrehozásával 1992-ben megfogalmazódott 

annak kényszere, hogy a tagállamoknak az oktatás és képzés fejlesztését már valóban nem lehet 

kizárólagosan nemzeti ügyként kezelni, szükség lesz egy nyitott, koordináción alapuló szakpol i-

tikai egyeztetésre és valódi partnerségre az oktatás és képzés fejlesztése, fejleszthetősége érde-

kében a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében. Tula j-

donképpen e mellett a cél mellett állt ki az oktatással és képzéssel foglalkozó Fehér Könyv 

1995-ben, az Agenda 2000 1997-ben, majd az egész ún. lisszaboni folyamat 2000-től, s annak 

módosított programja 2005-től. 

 Ugyanakkor érdemes azt is leszögezni, hogy már az 1990-es évek közepén megkezdődött 

egy komplex felnőttoktatási program tervezése is (ez be is került az EU első költségvetése által 

finanszírozott ún. SOCRATES programba Adult Education címmel 1995 és 2000 között), ezzel 

pedig elindult a felkészülés e program-elem keretei között egy komplex felnőttoktatási és fel-

nőtt-tanulási program-rendszer kialakítására, mely végül is 1999-ben a GRUNDTVIG elneve-

zést kapta, s éppen idén ünnepeltük annak tízéves fennállását. A felnőttoktatási és felnőtt -

tanulási értelmezések sajátos módon becsatornázódtak 1996-tól az egész életen át tartó tanulási 

gondolkodás és a kapcsolódó szakpolitikai felfogások medrébe, különösen fontossá téve a skan-

dináv országok példáján keresztül a nem foglalkoztatás-orientált tanulási tevékenységet (pl. az 

aktív és felelős állampolgár formálását), valamint a non-formális és az informális tanulás legi-

timálását és validációját.  

Ezt csak erősítette a 2000 őszén kibontakozó ún. Memorandum-vita az életen át tartó tanu-

lásról, annak támogató eszközeiről, módszereiről, tereiről. A felnőttek minőségi tanulását, a 

felnőttek tanulásban való részvételét célzó törekvések az elmúlt évtizedben az életen át tartó 

tanulás kapcsán szorosan összekapcsolódtak a foglalkoztathatóság alapján a készségek és kom-

petenciák fejlesztésével, voltaképpen felerősítették az oktatási és képzési rendszerek fejleszt é-

sének, a szakképzés korszerűsítésének ügyét, melyet jól tükröz, hogy a tagországoknak maguk-

nak kellett és kell ma is vállalásokat teljesíteni meghatározott indikátorok és referenciaértékek 

alapján. Fontos arról az előzményről is szólnunk, hogy még a csatlakozás folyamatában lévő, 

2004-től pedig már teljes jogú tagként megjelenő tíz (2007-től tizenkét) új tagország számára a 

kijelölt célok teljesítése sok tekintetben illuzórikus volt az a legtöbb új tagországban egyébként 

a dominánsan állami fenntartású oktatási és képzési rendszerek forráshiányos finanszírozása 

mellett. Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy az évtized második felében stagnál, majd csök-

ken a felnőtt tanulók részvétele a tanulásban! 

Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság 2006-ban és 2007-ben a felnőtt-tanulási nyilatko-

zat és akcióterv révén igyekezett némi lendületet adni a felnőttek- tanulása ügyének, s támogatta 
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az UNESCO-val együtt, hogy a téma újból naprendre kerüljön. Az elmúlt három esztendőben az 

egyébként jelentős eredményeket felmutató GRUNDTVIG program mellett az ERASMUS és a 

LEONARDO Da VINCI programok is számos, a felnőttoktatást és -képzést, ezáltal az eredmé-

nyes és hangsúlyozottan folyamatos felnőtt-tanulást igyekeztek ösztönözni konkrét támogatása-

ikkal. Ugyanakkor a lisszaboni program oktatási és képzési célkitűzései nem hozták meg a várt 

eredményt, s nem kizárólag amiatt, hogy a tagállamok nem tettek meg mindent a közös célok 

megvalósítása érdekében. Az évtized második felében megjelenő általánosan érvényesülő gaz-

dasági recesszió, majd a globális pénzügyi és gazdasági válság visszavetette a felnőttoktatás és 

a felnőtt-tanulás terén korábban kitűzött célokat is, miközben világosan kirajzolódott annak a 

képlete is, hogy komoly szakmai és politikai konszenzus hiányában a mégoly fontosnak tűnő 

oktatási és képzési reformok sem megvalósíthatóak (lásd Bologna-reform, a kompetencia-alapú 

szakképzési reform). Az is kiderült viszont, hogy reformok hiányában egyébként  a komolyan 

javuló oktatási és képzési minőség és erre alapuló innovációs potenciál sem formálható! Többek 

között ezért sem mondtak, mondhattak le a tagországok a lisszaboni célok megvalósításáról, 

még ha némi módosítás, hangsúlyeltolódás be is következett a következő évtized céljainak te r-

vezése okán. 

 

A lisszaboni-folyamat továbbélése: 

az Oktatás és képzés 2020, valamint az Európa 2020 programok  

2009-ben az Európai Bizottság javaslatára a Tanács a 2010-es esztendőt a szegénység és a tár-

sadalmi kirekesztés elleni küzdelem éveként jelölte meg. 

(HTTP://EC.EUROPA.EU/SOCIAL/MAIN.JSP?LANGID=EN&CATID=637 Letöltés: 2010.11.08.) A cél 

éppen az volt, hogy felkeltsék a társadalmi érzékenységet és elhivatottságot a kérdés iránt, to-

vábbá hogy közös társadalmi és politikai lépéseket tegyen az EU és a tagországok a probléma 

kezelése céljából. Ennek egyik lehetősége a civil szervezetek és az oktatás és képzés intézmé-

nyeinek, szervezeteinek bevonása, mivel az lisszaboni célkitűzések érvényesítése során is érzé-

kelhetőek voltak azok a nehézségek, melyek a szegénység fokozódása és a társadalmi kirekesz-

tés jelenléte miatt valódi kihívást jelentettek: életen át tartó tanulást biztosítani mindenkinek, 

ennek alapján pedig növelni az egyéni készségek és kompetenciák szintjét a foglalkoztathatóság 

és az aktív, felelős állampolgárság erősítése érdekében. Kiderült, hogy a felsőoktatásnak aktív 

szerepet szükséges vállalnia a kihívások leküzdésében, különös tekintettel a minőségi felsőokta-

tás és kutatás biztosítása, valamint a közoktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és a közművelő-

dés fejlesztése, valamint a szaktanárok, oktatók és képzők képzése, további képzése révén.  

Az ezredforduló után a tudatosan alkalmazott indikátorok és referenciaértékek alkalmazása 

az OECD hatására mérhetővé és összehasonlíthatóvá tette az egyes tagállamok egész életen át 

tartó tanulási mutatóit, melyek alapján egyértelműen látszott, hogy Európán belül jelentős elt é-

rés van az egyes tagországok között az egész életen át tartó tanulási részvételben. 

(HTTP://EC.EUROPA.EU/DGS/EDUCATION_CULTURE/PUBL/PDF/EDUCATION/BENCHMARKS_EN.PDF 

Letöltés: 2010.11.08.) Az 5. Nemzeti és Nemzetközi MELLearN konferencián az egész életen 

át tartó tanulási stratégiák és az egyetemi szerepekkel foglalkozó szekció megállapította, hogy a 

felsőoktatásnak lényeges szerepe van a 25-64 év közötti korosztályok felnőttjeinek folyamatos 

tanulásba történő bevonásában, az egyéni és/vagy társas tanulás iránti elkötelezettségük formá-

lásában, fejlesztésében és fenntartásában. Ehhez azonban szükséges a felsőoktatási intézmények 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/education/benchmarks_en.pdf
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hatékonyabb vezetése és szervezése, az egyetem fejlesztése annak érdekében, hogy meg tudjon 

felelni komplex feladatainak. (KÁLMÁN, 2009) 

Ugyanakkor az is világossá vált, hogy elengedhetetlen az oktatás és képzés ágazatai között 

valódi párbeszéd az életen át tartó tanulási tevékenységek reális nemzeti, továbbá regionális -

helyi gyakorlatának feltárása érdekében, az egyéni és közösségi tanulási nehézségek és korlátok 

azonosítása céljából, a hasznosítható gyakorlat terjesztése megismerése és terjesztése érdekében 

úgy, ahogy azt a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlása is megfogalmazta.  

(HTTP://WWW.NK7.HU/NK7_FILES/FILE/AJANLASOK/SZBAJANLASAI.PDF Letöltés: 2010.11.08.) 

Mindezt azért is fontos aláhúzni, mivel az életen át tartó tanulás ügyével kapcsolatos feladatok 

és kulcskérdések a közoktatás fejlesztése mellett főleg és elsősorban a felnőttek tanulási aktivi-

tásának növelését és tanulási teljesítményük emelését jelzik, különös tekintettel tanulási készsé-

geiknek fejlesztésére, sokuknál az alapkészségek elsajátítására, ahhoz hogy képezhetőek/tovább 

képezhetőek (is) legyenek a szak- és/vagy munkaerőpiaci képzési formákban. De érinti a téma a 

felsőoktatás oktatási, kutatási és fejlesztési, valamint innovációs és társadalmi feladatait. Ezen 

utóbbi kérdés felértékeli a helyi közösség fejlesztését a tudományos ismeretterjesztés révén.  

Az Európai Bizottság 2009 végén új, 2020-ig tartó programot hirdetett egy értelmes, fenn-

tartható és befogadó növekedés érdekében, és javaslatokat, megjegyzéseket várt a stratégia egé-

széhez és annak egyes fejezeteihez egyaránt 2010. január végéig. Úgy véljük, hogy az előirány-

zott javaslatok számos ponton feltételezik az oktatás és képzés, ezen belül a felsőoktatás részvé-

telét.  Ennek az ún. Európa 2020 c. stratégiának a meghatározó elemei az alábbiak: 

− Értelmes növekedés – a tudás bővítése, innováció, oktatás és digitális társadalom; 

− Fenntartható növekedés – a termelés forrás-hatékonyságának növelése a versenyképesség 

fokozása mellett; 

− Befogadó növekedés – a munkaerőpiaci részvétel (foglalkoztatottság) növelése, készségek 

elsajátításának biztosítása és a szegénység elleni küzdelem.   

Az Európai Bizottság javaslata szerint ezért az Európai Uniónak 2020-ra az alábbi célokat kell 

elérnie: 

− A 20-64 év közötti életkorú népesség 75%-a foglalkoztatott legyen; 

− Az EU GDP 3%-át K+F fejlesztésekre szükséges felhasználni;  

− Az ún. "20/20/20" klíma-energia célok megvalósítását érvényre kell juttatni (megfelelő kö-

rülmények mellett 30%-al csökkenteni kell a káros anyagok kibocsájtását!); 

− A korai iskola-elhagyók számát 10% alá kell redukálni, a fiatal generációkhoz tartozók 40%-

a pedig rendelkezzen felsőfokú végzettséggel;  

− 20 millió fővel csökkenteni kell a szegénységgel küzdők számát! 

(HTTP://WWW.2010AGAINSTPOVERTY.EU/NEWS/NEWS/NEWS29.HTML?LANGID=EN Letöltés: 

2010.11.08.) 

 

Fontos észrevenni, hogy az életen át tartó tanulási felfogás alapján a 2020-ig szóló stratégia 

csak úgy valósítható meg részben vagy egészben, amennyiben az oktatási és képzési rendszerek 

az uniós tagországokban jelentősebb költségvetési támogatással és uniós pályázatokkal részt 

vehetnek a hazai célokhoz kapcsolódó programok tervezésében és megvalósításában, a he-

lyi/regionális tényezők feltárásában, a partnerségi-alapú fejlesztésekben, innovációkban. Ennek 

egyik lényeges szempontja, hogy mélyebb kapcsolat formálódjon a közoktatás, a szakképzés, a 

felsőoktatás és a felnőttképzés szereplői között a nagyobb számú tanulói részvétel, a minőségi 

http://www.nk7.hu/nk7_files/File/ajanlasok/szbajanlasai.pdf
http://www.2010againstpoverty.eu/news/news/news29.html?langid=en
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teljesítmény és a tanulás és tanítás iránti elkötelezett magatartás támogatásával. Çrdemes tehát 

megvizsgálni, hogy ebből kit és mi érint! 

 

Az UNESCO CONFINTEA VI hatása 

A másik lényeges fejlemény, mely hatással van a felnőtt-tanulás fejlesztésére, az UNESCO 

CONFINTEA VI (A hatodik felnőttoktatási világtalálkozó) Belémi Cselekvési Keretprogram-

ja/Nyilatkozata.(HTTP://WWW.UNESCO.ORG Letöltés: 2010.11.08.) 

 A dokumentum szerint szükséges hangsúlyozni, hogy a felnőttoktatás , mint az oktatáshoz való 

jog egyik fontos tényezője értelmezendő, ezért fontos, hogy számos fiatal és felnőtt gyakorolni 

tudja e jogát. 

A dokumentum aláhúzza, hogy az alfabetizáció révén lehet olyan alapot teremteni, mellyel 

megvalósítható a fiatalok és a felnőttek számára a hatékony, befogadó, integrált életen át tartó 

(lifelong), és az élet szakaszaiban egymás mellett zajló (lifewide) tanulás (learning). Ennek ér-

dekében fontos a globális alfabetizációs kihívás alapján megsokszorozni azokat a törekvéseket, 

melyek a felnőttek alfabetizációjának sikerét biztosítják a már létező EFA (Oktatást mindenk i-

nek), az ENSZ alfabetizációs évtized (UNLD) és az Egyéni kiteljesedés az alfabetizáció kezde-

ményezésével (LIFE) programokban. Mindezek alapján fontos a nők egyenjogúságának biztos í-

tása, továbbá lényeges, hogy a felnőttkori tanulással és oktatással (Adult Learning and Educati-

on) hozzájáruljunk a Milleniumi Fejlesztési Célkitűzésekhez (MDGs), az EFA és az ENSZ 

fenntartható humán, társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlesztéseihez, köztük a 

nemek közötti egyenlőség ügyéhez. 

A dokumentum szerint az életen át tartó tanulásnak kulcsszerepe van a globális oktatási kér-

dések és kihívások megjelenítésében. Az életen át tartó tanulás egy olyan filozófia, koncepcio-

nális keret és az oktatás minden formájára kiterjedő alapelv, mely befogadó, emancipáló, huma-

nisztikus és demokratikus értékekre épít, a tudás-társadalom minden irányú és mindenkire tá-

maszkodó szemléletét képviseli. Ugyanakkor aláhúzza, hogy a tanulás négy lényeges oszlopát 

jeleníti meg: a megtanulni megismerni, létezni, cselekedni, és másokkal együtt élni. A felnőtt-

kori tanulás és oktatás tehát az életen át tartó tanulási folyamat egy igen lényeges részét képv i-

seli, mely a tanulás folyamata tekintetében a formálistól a non-formálison keresztül az informá-

lis tanulásig terjed. 

A belémi nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a felnőttkori tanulás és oktatás a méltányosság és a 

befogadás, továbbá a szegénység visszaszorítása megvalósításának, a méltányos, toleráns, fenn-

tartható és tudás-alapú társadalmak építésének eszköze. 

Vélekedésünk szerint a felsőoktatásnak a 2001. évi fokvárosi nyilatkozat alapján igen fontos 

szerepe van az életen át tartó tanulás, a felelős és aktív állampolgárság fejlesztésében, az oktatás 

és képzés rendszerén belül, vagy azon kívül a folyamatos és minőségi tanulásban érdekelt sze-

replőkkel együttműködésben. (UNESCO, 2001) 

 

Az új európai felnőtt-tanulási politika megvalósítása felé 

Itt az ideje tehát végiggondolnunk, hogy mi az esélye annak, hogy megvalósuljon egy, a fe l-

nőttoktatást és a felnőttkori tanulást egyaránt képviselő gyakorló szakemberek által fontosnak 

tartott felnőttoktatási politika megvalósításának. 

Az elmúlt évtized lisszaboni folyamatként azonosított folyamatának egyik jellemzője éppen 

a Socrates, majd az Çleten át tartó Tanulási Program (LLP) részeként elindított komplex 
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Grundtvig program volt, mely utat nyitott olyan európai felnőtt-tanulási fejlesztéseknek, kon-

zultációknak, melyek nemcsak a felnőttoktatási politika európai szintű dialógusát ösztönözték – 

ezt szépen tükrözte vissza a Grundtvig2010 koppenhágai konferencia 

(HTTP://EC.EUROPA.EU/EDUCATION/GRUNDTVIG/DOC2502_EN.HTM Letöltés: 2010.11.08.) - de 

hozzájárultak a nemzeti szintű felnőttoktatási programok korszerűsítéséhez is. Tudjuk azt is, 

hogy más európai oktatási és képzési programnak volt/van felnőttoktatási és -képzési eleme (pl. 

Leonardo, Erasmus, stb.) és hogy más politikák is érintik a felnőttkori tanulás ügyét (pl. fogla l-

koztatás, egészségügy, ifjúságügy, környezet, stb.).  

Mégis a kérdés az, hogy ki lehet-e terjeszteni az Európa északi és észak-nyugati részében 

érvényesülő holisztikus felnőttoktatási és felnőtt-tanulási értelmezéseket annak érdekében, hogy 

ne csak foglalkoztatási érdekek és eszközök határozzák redukcionista módon az Európa másik 

felében a döntően munkaerőpiaci ‘felnőttképzési‘ szemléletet és gyakorlatot. A dominánsan 

munkaerőpiaci orientációjú felnőttképzési rendszerekben a jelenleginél szorosabb szakmai kon-

zultációkat javaslunk, melyben meghatározó szerepet kell adni a szakmai civil szervezeteknek. 

Továbbá forrásnöveléssel és hatékonyabb monitoring eszközök és módszerek alkalmazásával 

lehet hozzájárulni egy olyan hatékony felnőttoktatási modell kibontakozásához, aminek nélkü-

lözhetetlen eleme az egyéni tanulmányi számla rendszerének fejlesztése. Ugyanakkor elenged-

hetetlen a nem foglalkoztatási célú felnőttoktatás ösztönzése és támogatása, melynek fejleszt é-

séhez érdemes kialakítani egy Európa észak-nyugati, északi és dél, dél-keleti része közötti in-

tenzív fejlesztő programrendszert, hogy a felnőttek tanulási kompetenciáinak olyan elemei is 

fejlődhessenek, melyek a társadalmi és kulturális önkifejeződés/identitás és felelős cselekvés 

alapvető feltételeiként jelentkeznek. Ehhez pedig szükség van  az európai kutatási és fejlesztési 

programoknak (pl. Framework Programme, Erasmus Intensive Programme, stb.) jelentősebb 

társadalomtudományi orientációt megjeleníteni.  

Szükség van továbbá további összehasonlító kutatásokra az európai felnőttoktatási és tanulá-

si gyakorlat részletesebb megismerése érdekében, ehhez járul hozzá az Európai Bizottság által 

megrendelt számos összehasonlító elemzés, valamint olyan közös képzések, mint a Dusiburg-

Esseni Egyetem Európai Felnőttoktatási Mesterszak (EMAE) programja.  (HTTP://WWW.UNI-

DUE.DE/EB-WB/EMAE.SHTML Letöltés: 2010.11.08.) 
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PÇT ERNÇ CZAKÓ EDIT:  A digitális  középiskola  hét  éves működésének 

tapasztalatai  

Előzmények 

A Digitális Középiskola kialakításának közvetlen előzménye a Roma Sajtóközpont (RSK) szak-

értőinek részvételével 2002 tavaszán lezárt E-tolerancia kutatás volt, melynek keretében roma 

és nem roma középiskolai diákok körében használták az internetes technológiát a roma történe-

lem oktatására. A projekt informatikai hátterét a Magyar Telekom Nyrt. Oktatási Igazgatósága 

nyújtotta, az RSK szakértői ennek a projektnek a keretében ismerték meg az itt kidolgozott fe l-

nőttek oktatására alkalmas vegyes rendszerű internetes oktatási modellt, ami a Digitális Közép-

iskola alapötletéül szolgált. 

Az érdeklődés felmérésére BAZ megyében a Földes Ferenc Gimnázium és az 

INNOCENTER Kht. (ma INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft.) előzetes felmérést végzett, 

melynek eredménye, hogy a tervezett 100 fő helyett 281 jelentkezővel kezdtük meg a 2003/04-

es tanévet, mely bizonyítja a nagyfokú érdeklődést ez iránt az oktatási forma iránt.  

 

 
1. sz. kép: Az első érdeklődők 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

A program célja alacsony iskolai végzettségű felnőttek integrációjának, munkaerőpiaci esé-

lyeinek és foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése a sz á-

mukra biztosított speciális felnőttoktatási rendszeren keresztül.  A program az oktatási rendszer-

be másképp bekapcsolódni nem képes felnőttek számára ad elsősorban lehetőséget a korábban 

elmulasztott középfokú általános műveltség megszerzésére, az érettségi, majd a szakképesítés 

megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására, illetve a munkaerőpiacra való visszatérésre, 

vagy előnyösebb munkahely megszerzésére. A tanulmányaikat eredményesen befejező tanulók-

nak javulnak munkaerőpiaci esélyei, a munkába állással életkörülményeik. 

Közvetlen társadalmi cél: Az érettségihez kötött szakképesítések előfeltételéül  szolgáló vég-

zettséghez vezető, résztvevők számára ingyenes, normatív finanszírozású középiskolai felnőt t-

oktatás nyújtása az Çszak-magyarországi Régió azon megyéjében, ahol a középfokú végzettség-

ben való elmaradás a legnagyobb. 
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Az alacsony iskolai végzettség más társadalmi hátrányokkal együttesen jelentkezve hozzájá-

rul a magas munkanélküliséghez, a térség növekvő társadalmi lemaradásához, közvetetten pedig 

gátolja Magyarország gazdasági növekedését, és növekvő szociális terhet jelent mind a régió,  

mind az ország egésze számára. A középfokú végzettség megszerzése, amely összhangban áll 

az unió vezető célkitűzéseként jelentkező tudásalapú gazdaság kialakulását célzó intézkedések-

kel, a középfokú végzettségre épülő szakképesítések előfeltétele. A képzés iránt a fiatal felnőtt 

korosztály érdeklődése igen nagy, mert a korai családalapítás a hagyományos iskolarendszerű 

képzés igénybevételét nem teszi lehetővé. 

Eredmények a tanulók számára: érettségi megszerzése, „digitális írástudás‖ elsajátítása. 

Eredmények az intézmények számára: a kisebb településen található középfokú intézmények 

számára kiegészítő bevételi forrás a középiskolai tanároknak, amely növeli az iskola és közve t-

ve a település tanármegtartó képességét. Az intézmények számára további eredmény pedagógu-

saik bevonása az oktatási célú számítógép-használatba. 

 

A működésről 

A 2003. szeptember 11-én elindított projekt célja volt, hogy az INNOCENTER Kft. a Földes 

Ferenc Gimnázium és a Miskolci Egyetem konzorciumi együttműködésében az IHM támogatá-

sával a Digitális Középiskola megvalósuljon BAZ megyében, és annak alapján a Digitális Kö-

zépiskola modell továbbfejleszthető legyen.  

 

 
2. sz. kép: Első tanévnyitó 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

A projektbe az oktatás szempontjából hátrányos helyzetű csoportok kerültek bevonásra az 

Çszak-magyarországi Régióban: 

– Roma Kisebbségi Önkormányzatok képviselői, Roma Civil Szervezetek vezetői,  

– Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében dolgozók és fogvatartottak. 

A Digitális Középiskola működtetői BAZ megyében: 

– Földes Ferenc Gimnázium,  

– INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. 
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A projekt során: 

– kidolgozásra került az online középiskola technológiai háttere, a hazai középiskolai háló-

zati oktatási fejlesztésekkel kompatibilis oktatási portál, oktatási módszertan, a 9 -12. évfo-

lyamra oktatási segédanyagok,  

– kialakult a középfokú internetes távoktatás intézményi hátterének modellje, az első Digit á-

lis Középiskola felkészült a modell elterjesztésére, a felhalmozott pedagógiai és oktatás-

szervezői tudás továbbadására. 

Oktatási módszertan: Az oktatás a Földes Ferenc Gimnázium esti tagozatának helyi tanterve 

alapján folyik. 

 

Oktatási rend 

Az oktatás modul-rendszerben történik. A 9-11. évfolyam éves tananyaga 5 modulra van osztva, 

a 12. évfolyam 4-re. A 9. évfolyamon a 0. modulban a számítógépes kommunikáció tanítása és 

gyakoroltatása illetve informatikai alapok oktatása történik, a 10-11. évfolyamon pedig az in-

formatika tantárgy oktatása. A modulokban a 9- 12. évfolyam tantárgyai szerepelnek. 

 

1. sz. táblázat: A modulok beosztása, 9.-11. évfolyam 

0. Modul (2 hét)  I. modul (7 hét)  II. modul (7 hét) 

Informatika( 11. évf.)  anyanyelv  irodalom 

Bemelegítés (9. évf.)  angol nyelv  matematika 

Informatika (10. évf.)  

földünk és környezetünk 

(9-10. évf.)  angol nyelv 

  történelem  kémia (9-10. évf.) 

  matematika 11. évfolyamnak   

     

III. modul (7 hét)  IV. modul (7 hét)  V. modul (7 hét) 

társadalomismeret  történelem  irodalom 

biológia (10-11. évf.)  irodalom  művészeti ismeretek 

matematika  fizika  matematika  

anyanyelv  angol nyelv  angol nyelv 
 

 

2. sz. táblázat: A modulok beosztása, 12. évfolyam 

2-3-4. Modulban  I. modul (7 hét)  II. modul (7 hét) 

Çrettségi előkészítő  anyanyelv  irodalom 

  angol nyelv  matematika 

  matematika   angol nyelv 

  történelem  informatika 

     

III. modul (7 hét)  IV. modul (7 hét)   

angol nyelv  történelem   

filozófia  irodalom   

irodalom  matematika   

művészeti ismeretek  angol nyelv   

matematika     
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A 12. évfolyam a jövő tanévben már biológia tárgyat is tanul, ez a korábbi években a 9-11. 

évfolyamon volt. 

Minden modulban 3 alkalommal (a modul első, negyedik és 7. szombatján) offline oktatás, 

konzultációs óra van, amelyen a megjelenés kötelező. Ezek az órák a Kistérségi Oktatási Köz-

pontokban (KOK) vannak megtartva.  

A tanulók a kapott egyedi azonosító és jelszó segítségével tudják használni az oktatási keret-

rendszert, ennek segítségével férnek hozzá a digitális segédanyagokhoz.  Az oktatási keretrend-

szer a www.digitaliskozepiskola.hu címen érhető el. A hallgatók email-ben tudnak levelet kül-

deni a tantárgygondozóknak kérdéseikről, amelyet azok záros határidőn belül megválaszolnak. 

Ilyen formában kérhetnek segítséget az oktatással kapcsolatban, pl. feladatok beadási határide-

jének módosítását, igazolásokat a tanulmányi osztálytól.  

A tananyagot mindenki az előre elkészült ütemezés szerint tanulja, melyet a heti kötelező és 

gyakorló feladatok határidőzése biztosít. Előre lehet haladni gyorsabban is, mint a megadott 

ütemezés. Ha valamilyen okból a tanuló lemaradt a tanulásban, pl. betegség, munkahelyi akadá-

lyoztatás, családi problémák, stb., halasztást kell kérnie, amelyet a tanulmányi osztály engedé-

lyez. 

A számonkérés több részből tevődik össze, ezzel is szorgalmazva a tananyag folyamatos el-

sajátítását, az egyenletes tanulást, amelynek részei: 

– a rendszer által értékelt heti feladatok, 

– modul végén kötelező vizsgafeladatok, 

– szóbeli és/vagy írásbeli vizsgafeladatok tantermi körülmények között.  

A tanulók modulzáró feleleteit, dolgozatait az előre elkészített értékelési útmutató alapján a 

Kistérségi Oktatási Központokban tanító szaktanárok értékelik.  A modulzáró illetve a tanévvégi 

értékelés a Földes Ferenc Gimnázium tanárainak feladata. 

 

Oktatási technológia 

Az oktatás szervezeti háttere 

A Digitális Középiskola a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumon belül jött létre. A gimnázium 

megszervezi és felügyeli a tanárok felkészítését és oktatói tevékenységét, biztosítja az oktatás 

minőségét. A gimnázium szaktanárai fejlesztették ki és gondozzák az oktatási segédanyagokat, 

kommunikálnak a tanulókkal, javítják feladataikat, meghatározzák a számonkérések formáját és 

tartalmát, az értékelés szempontjait. 

Az online tevékenységre alkalmazott oktatási portált az INNOCENTER Közhasznú Nonpro-

fit Kft. fejlesztette ki, annak gondozását, aktualizálását, karbantartását folyamatosan elvégzi, a 

fejlesztéseket irányítja, megvalósítja. Az oktatásban szervezési, irányítási feladatokat lát el, fe l-

ügyeli a szakszerű működést. Biztosítja a működés technológiai fel tételeit. 

Az oktatáshoz szükséges hardveres hátteret az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. bizto-

sítja. Az online oktatási tananyagokat a tanulók a Kistérségi Oktatási Központokban bérelt tanter-

mekben és a Települési Pontokon önkormányzati irodákban vagy általános iskolákban érhetik el. 

 

 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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Oktatási helyek 

Tanulmányi Osztály: 

Az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a Miskolci Egyetemváros területén. 

Innen történik az oktatás szervezése, a központok és pontok kialakítása, a szervezési feladatok 

ellenőrzése, kapcsolattartás a Regionális Központtal, a Kistérségi Oktatási Központokkal, a tan-

anyagok feltöltése, a tanulónyilvántartás vezetése, az Oktatási Portál ellenőrzése, a hibák javítása. 

Regionális Központ: 

A Földes Ferenc Gimnázium. A szakmai felügyeletet ez az intézmény látja el, tartja a kap-

csolatot a Kistérségi Oktatási Központokkal, felkészíti a szaktanárokat a programban való rész-

vételre. Válaszol a beérkező tanulói kérdésekre, javítja kötelező feladataikat. Összeállítja a mo-

dulzáró számonkéréseket (szóbeli tételsor, írásbeli feladatlapok és javítási útmutatók évfo lya-

monként, modulonként, tantárgyanként). A tanulók az iskola tanulói. Kezeli a kötelező doku-

mentumokat. A kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti. A 11. évfolyam számára próba érettségi 

vizsgákat szervez a kötelező vizsgatantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (írásbeli, szóbeli), 

történelem (írásbeli, szóbeli), angol nyelv (írásbeli és szóbeli) matematika (írásbeli).  

 

1. sz. ábra: Szervezeti felépítés 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum  

 

Kistérségi Oktatási Központ 

 

 
3. sz. kép: Területi lefedettség 
Forrás: Digitális Középiskola, archívum 
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Az oktatás a kistérségekben általában középiskolákban kialakított Kistérségi Oktatási Köz-

pontokban történik. Heti 9 órában állnak a tanulók rendelkezésére. 

A nyitvatartás alatt a Digitális Középiskola tanulói használhatják az iskolák informatikai 

termét, de ha otthon van elérési lehetőségük (pl.: WIFI falu program), nem kötelező, ekkor hoz-

záférhetnek az Oktatási Portálhoz, illetve az ott felügyeletet ellátó szaktanártól szakmai segíts é-

get is kapnak, amit a tanulók nagyon igényelnek. 

 

3. sz. táblázat: Kistérségi Oktatási Központok 

Helység Intézmény Intézmény címe 

Encs Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola  3860 Encs, Petőfi u. 60. 

Tiszaújváros 

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály u. 

13. 

Miskolc Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. 

Szerencs 

Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola 3900 Szerencs, Ondi u. 1. 

Sárospatak Vay Miklós Szakképző Iskola 3950 Sárospatak, Arany János u. 5. 

Mezőkövesd Széchenyi István Szakképző Iskola 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 

Edelény 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola  Szakis-

kola és Diákotthon 3780 Edelény, Bányász u. 27. 

 

Az iskola tanulóit megilleti a diákigazolvány, mely az esti tagozatra érvényes. 

A nyitvatartási idő a tanulók igényeinek megfelelően van kialakítva minden tanévben.  

 

 

 
4. sz. kép: Önálló tanulás a KOK-ban 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

Települési Pontok 

Azokra a településekre, ahonnan az indulás éveiben volt tanulója az iskolának a megye terü-

letén, igyekeztünk elhelyezni a lehetőségekhez mérten 1-2 vagy 3 számítógépet hozzáférhető 

helyen, internet használattal. (Helyi Önkormányzatok, Kisebbségi Önkormányzatok, általános 

iskolák, Teleházak, könyvtárak) Így, nem csak a Kistérségi Oktatási Központokban, hanem a 

településeken is lehet számítógéppel támogatottan tanulni. Ezek legalább heti 12 órában állnak 
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a tanulók rendelkezésére. Ilyen elérhetőség volt: Aszaló, Borsodbóta, Szirmabesenyő, Ónod, 

Cigánd, Szalaszend, Olaszliszka. 

 

Offline oktatás 

Az offline (hagyományos) oktatásra és a vizsgákra hétvégenként, a miskolci Földes Ferenc 

Gimnázium szervezésében kerül sor. Az oktatás helyszínei a gimnázium telephelyei, melyek a 

Kistérségi Oktatási Központok. A koordinátorok, akik a KOK szaktanárai, szervezik a szakmai 

órák és a teremfelügyelet ellátását, amit az adott oktatási intézmény szaktanárai látnak el. Sze r-

vezik a mindennapi oktatási feladatokat, elvégzik a nem digitalizált iratkezelést, nyilvántartás  

vezetést. A modulzáró és a pótló, valamint a javító vizsgákat megszervezik, értékelik, az ered-

ményeket továbbítják. 

 

Online oktatás 

A diákok a tananyagot a rendelkezésükre álló nyomtatott tankönyvek, szöveggyűjtemények, 

digitális tankönyv-szövegek és szemléltetőeszközök, valamint a hálózaton hozzáférhető gyakor-

ló és kötelező feladatok segítségével sajátítják el. A feladatok önmagukban is ismereteket ta r-

talmaznak, gondolkodásra késztetve ezzel a tanulókat. 

A digitális tartalmakat a Földes Ferenc Gimnázium szaktanárai által készített digitális okta-

tási segédanyagok biztosítják, ezek elérhetők a szabad felhasználásra. Egyeztetés: 

czako.edit@innocenter.hu. 

 

 
5. sz. kép: Tananyagrészlet az Oktatási Portálról 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

Az iskola igényeinek, az oktatási folyamatnak megfelelő kommunikációkat – tanár-diák 

kapcsolattartás a feladatok, a tanulás támogatása körül, diákok közötti kapcsolat tartás, tanárok 

közötti kapcsolattartás – egy közösségi kommunikációs rendszer biztosítja. A rendszer fejlesz-

tését, a kommunikációk alapjául szolgáló tartalmakkal való feltöltését és üzemeltetését az 

INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálja. 

mailto:czako.edit@innocenter.hu
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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A tananyaggondozók számára az internet elérés biztosított, hogy a tanulók napi kérdéseit 

mihamarabb meg tudják válaszolni, a beérkezett dolgozatokat tudják javítani, a modulzáró 

eredményeket meg tudják határozni. 

Minden héten a modulban tanított tantárgyak tantárgygondozói legalább 1 órában minden 

évfolyam számára külön-külön online kapcsolatban vannak tanítványaikkal, melynek ideje előre 

egyeztetve van. 

Kommunikációs eszközök: Hirdetmények, FÓRUM, email, Tematikus Chat, videokonferencia. 

 

 
6. sz. kép: Chat 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

 
7. sz. kép: Videokonferencia 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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A diákok közösségi hálózati kapcsolaton keresztül érik el az iskolát. A gépek karbantartását 

a pályázatban meghatározott szereplők végzik, de az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. 

vállalja, hogy minden lehetséges eszközzel támogatja a diákok folyamatos hozzáférését a kom-

munikációs rendszerhez. 

Digitális oktatási segédanyagok 

Az Oktatási Portál rendszer befogadja és kezeli a tananyagfejlesztők által elkészített tananyago-

kat a 9-12. évfolyam számára a NAT által meghatározott feltételeknek megfelelően, kimeneti 

követelményként az érettségi követelményeket szem előtt tartva. 

Az oktatási segédanyag, lehetővé teszi az önálló tanulást a feladatütemezések segítségével a 

hagyományos tankönyvek támogatásával. Minden egyes tantárgy oktatási segédanyaga azonos 

szisztéma szerint épül fel. 

 

 
8. sz. kép: Fizika 10. évfolyam Tartalomjegyzék részlet 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

Minta feladatsorokra: 

 

 
9. sz. kép: Igaz-Hamis feleletválasztós feladat 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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10. sz. kép: Interaktív csoportosítás 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

Az Oktatási Portál  

Az Oktatási Portál alkalmas a teljes oktatási folyamat kezelésére, a tananyagok publikálására, a 

kommunikáció lebonyolítására, a tanügyi dokumentumok kezelésére.  

Részletek a portálról: 

 

 
11. sz. kép: Az Eszköztár egy része 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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12. sz. kép: A tanrend összeállítására szolgáló eszköz 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

 
13. sz. kép: Tananyagok paraméterezése az online oktatáshoz 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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14. sz. kép: A konzultációs időpontok 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

 
15 sz. kép: Határidős feladatok megjelenése személyre szabottan 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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16. sz. kép: Kötelező óraszámok teljesítése 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

 
17. sz. kép: Feladatok értékelése 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

 
18. sz. kép: Tanulói bizonyítvány 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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19. sz. kép: Törzslap 

Forrás: www.digitaliskozepiskola.hu (2010.10.22.) 

 

 

Eredmények: 

2003 szeptembere óta immár a 7. tanévben működik ez az oktatási forma. Eddig mintegy 200 

felnőtt szerzett érettségi bizonyítványt. 

A 2010/11. tanévet 468 tanulóval kezdtük meg a 9-12. évfolyamon direkt marketing nélkül. 

Tanítványaink viszik az iskola hírét, szervezik a következő évfolyamokat. 

A tanulók számára minden évben meghirdetésre kerül a tanulmányi verseny.  

 

 

 
20. sz. kép: Legjobb tanulmányi eredményért jutalom 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

http://www.digitaliskozepiskola.hu/
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A 2009/10. tanévben a Digitális Középiskola tanulmányi átlaga: 3,56, az érettségi vizsgák 

átlaga: 3,00. 

A 2007/08. tanévben végzett mérések alapján megállapítható: 

− Kémiából, biológiából, magyar nyelv és irodalomból a Digitális Középiskola tanulói kismé r-

tékben meghaladják az országos átlagot.  

− Történelemből kiemelkedően jobb a teljesítményük.  

− Országos átlagnál gyengébbek az eredményeik a fizika, matematika és a Tudomány a min-

dennapokban tesztek esetén.  

−  A motivációs vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy akik a 9. évfolyamon erősebben 

motiváltak voltak, azok maradtak benn a 12. évfolyamig, jutottak el az érettségi vizsgára je-

lentkezésig, a sikeresen teljesítő tanulók motiváltsága az átlagostól magasabb volt.  

Csatlakozási lehetőségek: 

− A Földes Ferenc Gimnáziumon keresztül. 

− Újabb Regionális Központ kialakításával. 

A digitális tananyagok licensz díj nélkül elérhetők, ingyenesek.  Az Oktatási Portál üzemelteté-

séért kell fizetni. Az esti normatívából a teljes működtetés finanszírozható.  A tervezéshez és a 

kialakításhoz, bevezetéshez az INNOCENTER szakértői térítésmentesen közreműködnek. 

 

 

 
21. sz. kép: Az első érettségiző évfolyam 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

 

 
22. sz. kép: Érettségi eredményhirdetés 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 
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23. sz. kép: Tanévzáró, érettségi bizonyítványosztás 

Forrás: Digitális Középiskola, archívum 

 

Levél és Fórum bejegyzés részletek tanulóktól:  

„Hálás vagyok Önnek, és az egész programnak, hogy lehetőséget teremtettek nekem, és 

valamennyiünknek az érettségi megszerzéséhez! Régi vágyam válhat most valóra, az érettségi 

után elmehetek főiskolára. Köszönöm.‖ 

„Ezúton szeretném megköszönni a négyéves munkáját, ami tudom nem volt könnyű, hála és 

szeretett a kitartásért és ÖRÖK HÁLA azért, mert kiemeltek bennünket egy olyan társadalmi 

rétegből, ahonnan egyedül nem megy, csak segítséggel! Köszönöm a megértést, a bíztatást, azt 

a sok-sok segítséget, amit kaptunk! 

Kimondhatatlanul boldog vagyok és büszke, hogy 39-éves koromra megszereztem az érettsé-

git. A példát a gyerekeimnek én megmutattam és ez olyan jó érzéssel tölt el. 

Annyi minden kavarog a fejemben amit el kéne mondani, hogy KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM 

és KÖSZÖNÖM.” 

„Szeretném megköszönni önnek, hogy kérésemet teljesítette,és ennek köszönhetően megtud-

tam csinálni a feladatokat. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó pedagógusok dolgoznak ebben a 

gimnáziumban, ez nagyon jó dolog, és jól esik az embernek, ha megérti valaki a gondjait. Én 

olyan munkahelyen dolgozom, ahol 6-tól – 6-ig van a munkaidő, de néha még tovább, és így 

hétköznap egyáltalán nem tudok bejárni az iskolába, csak szombaton. Ezért arra szeretném kér-

ni a tisztelt tanárnőt, hogy határidő ne legyen a feladatokra, én úgy is meg fogom csinálni, ez 

nekem fontos lenne, mert nagyon nehéz ilyen munkahely mellett tanulni, és bejárni. Szívességét 

előre köszönöm‖ 

„Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Földes és az edelényi csoport tanárainak az 

érettségire való felkészülésemben nyújtott segítségnyújtásért. Még egy nagy örömhír az éretts é-

gi kapcsán: MEGKAPTAM AZT AZ ÁLLÁST, AMIRE 4 ÉVE VÁRTAM!!! Már csak egy s ikeres 

érettségi hiányzott, és július 24-től közalkalmazott lettem egy nagyon jó helyen! Remélem, 

örömmel veszitek ezt a kis biztatást, sok sikert nektek is 

Üdvözlettel:‖ 

„Szeretnék köszönetet mondani még egyszer a sok segítségért, amit a négy év alatt kap tam. A 

folyamatos tanulásnak és az utolsó éves hajtásnak tegnap láttam meg igazán az eredményét, 

amikor kiderült, hogy felvettek főiskolára, pénzügy számvitel alapszakra.  
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Nagyon hálás vagyok Tanárnőnek, és a többi tanárnak, amiért hozzásegítettek a céljaim  el-

éréséhez.‖ 

„Ez a képzési rendszer nagyon jó. Tiszta, átlátható, mindamellett alapos és nagyon szemléle-

tes. Ha valamit a fiam nem ért, azt itt megnézi, és máris világos minden. Nekem megvan az 

érettségim, 2009-ben szereztem meg, méghozzá nagyon jó eredménnyel, ami ennek az oktatási 

formának köszönhető. Ez biztos. Máshol nem lett volna lehetőségem így tanulni, és egyáltalán 

megszereznem az érettségi bizonyítványomat. Köszönöm mindenkinek. Addig is, míg diákjuk 

voltam, és azóta is, akinek csak lehet, ajánlom. Hiszek ennek a módszernek a sikerében. Ezt az 

is bizonyítja, hogy a fiam szeretne továbbra is az én \"lapomon\" böngészni. Az irodalom, a tör-

ténelem, a kémia, a fizika, és kiváltképp a matematika és tulajdonképpen az összes tantárgy 

rendkívül jól meg van szerkesztve.‖ 
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MAGYAR M IKLÓS :  Paradigmaváltás  a felnőttek tanulásában és  

művelődésében  

Bevezetés 

A 21. század valósága, hogy az egyén és a közösségek életében felgyorsuló változások eredmé-

nyes kezelésének eszköze a tanulás. A munka és a felnőttképzés világa az a tanulási színtér, 

amely lehetőséget biztosít, kínál a munkaerő-piac által igényelt, megerősített tudás megszerzé-

sére, folyamatos karbantartására, az új szerephelyzetek, feladatok megoldására. 

„Mi az iskola funkciórendszere? Nem más, mint a viszonylag autonóm intézmény szakmailag 

megalapozott, szelektív válasza a társadalmi (munkaerő-piaci) és egyéni szükségletekre.” 

(GÁSPÁR, 1996:90) 

„Az iskola nem szolgáltató, hanem közfeladatot ellátó, értékközvetítő intézmény.” 

(HOFFMANN, 2010). 

„Miként lehetséges, hogy az iskolákban közvetített magas tudás ember- és társadalomfej-

lesztő sikere nem egyéb illúziónál, hisz az iskolából (a tudásgyárból)  kikerülő népesség ma már 

– és ez főleg az eltömegesedő szakképzésre és felsőoktatásra vonatkozik  – nem is tudásgyárba, 

inkább papírgyárba, papírost szerző, (azaz valamiféle bizonyítványt, netán diplomát szerző) 

papírosgyárba jár? (ZSOLNAI, 2002). 

 

A címben jelzett témakör sajátos módon érint több fontos kérdést:  

– Milyen a viszonyunk a tanuláshoz? (Melyik tanuláshoz?) 

– Mi a szükséges szakmai tudás? 

– Milyen a szerepfelfogásunk a felnőttoktatásban, felnőttképzésben?  

– Rendelkezünk-e a szerepelvárások, feladatok teljesítéséhez szükséges eszköz- és tartalom-

tudással? 

– Képesek vagyunk-e kezelni a változásokat, így a szerepmódosulásokat is?  

 

Fontos alapelvként rögzíteni, hogy a tanulás olyan élettevékenység, mint a lélegzés (levegő-

vétel), Nincs élet nélküle. Egész életünkben folyamatosan tanulunk. Akkor is tanulunk, ha nem 

veszünk róla tudomást. Mert a tanulás nem más, mint feladatmegoldások sorozata. Az iskola 

szükségszerűen jelenik meg a személyiség szocializációjában. Ma már tudjuk, hogy a tudás nem 

azonos az iskolai tudással. Nem szűkíthető le a csak formális tanulásra. Szerepe át- és felértéke-

lődött. A munkaerő-piac értékítélete általában meghatározó. 

 

Pécs és Kaposvár együttműködése a művelődésszervező képzésben  

• Stratégia 

– a főiskola megerősítése,  

– új képzések indítása,  

– az oktatási piacon való részvétel.  

• Szervezet  

– Távoktatási és Felnőttképzési Alközpont 

– Közművelődési Tanszék 
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• Szervezeti Kultúra 

– közös oktatói csapat kialakítása, működtetése,  

– szakmai műhely kialakítása és működtetése. 

• Szervezetfejlesztés 

– szakmai-képzési műhely építése 

– a gyakorlóhelyek bővítése 

– katalizátor funkció működtetése 

• Humánerőforrás fejlesztés 

– csapatépítés, oktatók értékelése 

– a hallgatók bevonása (demonstrátor) 

• Szolgáltatás 

– képzés (nyílt napok) 

– szakirodalom biztosítása Pécs segítségével. 

• Képzésfejlesztés  

– tananyagfejlesztés, terepgyakorlatok 

– a hallgatói teljesítések elemzése. 

 

A 70-es években a legtöbb magyarországi főiskolán működött népművelés szak. A Kaposvá-

ri Tanítóképző Főiskolán 1978-ban a tanító szak részeként szakkollégiumi képzés keretében 

készülhettek fel erre a szakmai területre a hallgatók. A 1980-as évek második felétől a JPTE 

Közművelődési Tanszék vezetője, Dr. Koltai Dénes óraadó tanárként foglalkoztatott (Pécs, Bu-

dapest – Tanorg, Vofa, Siófok, Zalaegerszeg). Így lehetőségem volt egykori iskolám munkáját a 

katedra másik oldaláról megismerni. Akkor még nem sejtettem, hogy egy életre szóló tanulási 

folyamatba kaptam meghívást alkotótársként.  

A 90-es évekig eltelt idő alkalmas volt a tapasztalatszerzésre és a szakmai töltekezésre. Ez a 

hely jó iskolának bizonyult a tanulni akaró tanár számára is. Így, a dr. Koltai Dénes műhelyében 

szocializálódott felnőttoktatók és felnőtt hallgatók képesek voltak megfelelően kezelni a felső-

oktatásra és a felnőttképzése zúduló új oktatási piac hatásait. 

1992-ben a távoktatási egyetem megvalósításának lehetősége a kialakításra került regionális 

távoktatási központok, alközpontok létrehozásával, új kitörési pontot adtak a Kaposvári Csoko-

nai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolának is stratégiai, szervezeti, tartalmi kérdések valós 

megválaszolására. A Távoktatási és Felnőttképzési Alközpont egyszerre látott el szemléletfor-

máló feladatokat, vett részt szakemberek felkészítésekben, a ma már természetesnek tűnő tech-

nológiai alapú tanulás, tanulásirányítás elfogadtatásában, és olyan szakmenedzselési feladato-

kat, ahol a képzés eredményességével bizonyítható a minőségi munka. Az 1992 -ben elvégzett 

tantervi modernizációval, a képzés tartalmának korszerűsítése alapján, a főiskolai szakon műve-

lődésszervező képesítést kaphattak a hallgatók.   

Így vált lehetővé az 1993-as tanévtől, hogy a főiskolai szintű művelődésszervező képzés a 

JPTE Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet kihelyezett tagozataként működjön Kaposváron. 

Indulásként egy 40 fős, zömében művelődési intézmény-rendszerben dolgozó, vegyes életkorú, 

felnőtt hallgatói csoporttal kezdtük meg a művelődésszervező főiskolai képzést, levelező tago-

zaton. A felsőfokú (szakmai) végzettséget törvény írta elő.  
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Rövid időn belül (1994 szeptemberéről) munkaerő-piaci megrendelés teljesítésére került sor. 

Három megye (Baranya, Somogy, Tolna) leendő rendőrtiszti állományának művelődésszervező 

főiskolai felkészítése. Folyamatos és közös volt Péccsel a tanterv-fejlesztés (korrekció) a mun-

kaerő-piaci visszajelzések alapján. Az oktatói teljesítmények kérdőíves hallgatói értékelése. A 

képzéshez szükséges szakirodalom pécsi biztosítása. 

Oktatásszervezési, tanulmányi ügyek kezelése, illeszkedés a két intézmény működéséhez. A 

pécsi és a kaposvári oktatók munkájának összehangolása. Alapelv: óra nem maradhat el! Ha-

gyományteremtés (pl.: levelezős gólyabál). A saját arculat kialakítása (pl.: hallgató központú 

működés). A feltételek bővítése a növekedő képzési igényhez, hallgatói létszámhoz. Bekapcso-

lódás és folyamatos segítségnyújtás a kaposvári nappali tagozatos szakkollégiumi népművelő 

képzés számára. 

Tartalmi szempontból olyan tanterv működtetése, amelyben a standard modulok mellett, 

szabadon választható, a munkaerő-piaci esélyeket növelő modulok is szerepeltek. 

Módszertani szempontból minden lehetséges eszköztudás fejlesztése, annak érdekében, hogy 

a tanuló saját megélt tapasztalatain keresztül „egyre többet tudjon, mint annak előtte.” Tanulás-

módszertani kísérlet előkészítse és megvalósítása. A hallgató tanuláshoz való  viszonyának 

megváltoztatása. A folyamatban résztvevők szerepmódosulásának elfogadtatása. Szigorlatok, 

vizsgák értékelése, javaslatok a hallgatói teljesítések javítására.  

 

A Közművelődési Tanszék 

A művelődésszervező szak fejlesztésében és minőségi munkájának biztosításában meghatározó 

vezetői döntés volt az önálló tanszék létrehozása (1997/1998. szeptember 01.). Így sor kerülhe-

tett a szakindítási anyag kidolgozására, amelyet már a tanszék, mint a szak gazdatanszéke gon-

dozott. Fontos tényezőként értékelhető, hogy a tanszékvezető, korábban, mint képesített okta-

tástervező, részt vett egy kísérleti jelleggel indított, sikeresen működő, négyéves (az 5.-6. osz-

tályban műveltségi területekre is felkészítő) tanítóképzés tantervi anyagának kidolgozásában. 

Ezzel egyidőben történt meg a kaposvári képzésben szerepet vállaló és alkalmas gyakorló in-

tézmények kiválasztása és megbízása. (ezek többsége a pécsi képzésben is partner volt). 

A Közművelődési Tanszék működése során rövid idő alatt a Kaposvári Egyetem Pedagógiai 

Karának meghatározó szakmai műhelyévé vált. Küldetése, stratégiája, értékrendje része a Ka-

posvári Egyetem, s ezen belül a Főiskolai Kar küldetésének, stratégiájának, értékrendjének. 

Ezért általános célja, filozófiája és konkrét célkitűzései is megegyeznek a művelődésszervező 

szak ilyen jellegű sajátosságaival, feladataival. A működésének alaptétele: „az előttem az utó-

dom” alapelv szerinti hallgatói felkészítés eredményes megvalósítása. Ezért a hallgatókat alko-

tótársnak tekintettük a sikeres felnőtté válás felé vezető úton. A megvalósítás során tisztázottak 

a szerepek, pontosítottak a célok és teljesíthetők a feladatok. Mindezek teljesítése a képzést 

meghatározó törvényekben, rendeletekben és dokumentumokban rögzítettek betartásával és fi-

gyelembevételével lehetséges, működött. 

A Közművelődési Tanszék által képviselt értékek: a korszerű, általános és szakmai művelt-

ség, szociális érzékenység, az empátia, a másság elfogadása és toleráns, humánus kezelése.  

Ezek közvetítése jelent meg a tanszék mindennapi működésében, a szakmai kapcsolatrendsze-

rében, a közéleti tevékenységében, a hallgatók felkészítésében.  

A képzési, működési teljesítmények és a sikeres akkreditáció eredményeként (F-300. 

436/1999.) az 1999/2000-es tanévtől a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskola 
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már saját jogon indíthatta a művelődésszervező egyszakos, főiskolai képzést nappali és levelező 

tagozaton. Addig a Pécsi Tudományegyetem FEEFI kihelyezett tagozataként működött a műve-

lődésszervező képzés. Az így szerzett oktatási, oktatásszervezési, kutatási, tantervfejlesztési 

tapasztalatok hasznosíthatósága fontos muníció volt az önálló indulásnál.  

Az igények megjelenésekor kidolgozásra és indításra kerültek a szakirányú továbbképzési 

programok (Drámapedagógia – Tolnai Mária, Múzeumpedagógia – Dr. Kővágó Sarolta, Fel-

nőttoktatási Szakértő – dr. Magyar Miklós, Minőség-biztosítás – dr. Maksay Klára). 

A művelődésszervező szak tantervi átalakítására a 129/2001. (VII.13). évi kormány-rendelet 

előírásainak megfelelően került sor (a képesítési követelmények, a kredit–rendszerre történő 

átállás, a modulrendszerű képzési szerkezet, a gyakorlat-orientált program-megvalósítás, a 

munkaerő-piaci esélynövelés biztosításával). A képzés ennek szellemében folyamatosan műkö-

dött, a szak iránti igény és érdeklődés töretlen, az eredményességhez szükséges feltételek bizto-

sítása és a humánerőforrás fejlesztése folyamatos volt. 

A képesítési követelményeket meghatározó 129/2001. kormányrendelet módosításainak meg-

felelően 2002-től a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán biztosított főiskolai képzés levelező 

tagozaton egyszakos művelődésszervező, nappali tagozaton szakpárban (művelődés-szervező-

kommunikáció, művelődésszervező-rajztanár, művelődés-szervező-TAP, művelődés-szervező-

informatikus-könyvtár szakokon) folytatott hároméves képzésként működött. 

 

A képesítési követelményekben rögzített szakmai kompetenciák és 

a tantárgyi struktúra biztosítékai 

A tantárgyi struktúra kialakításánál az indulásnál a pécsi modellt tekintettük alapnak. A szakmai 

hagyományok és képzési tapasztalataink ennek eredményességét erősítették. A változtatás igé-

nyének teljesíthetőségét, a kompetenciák lefedettségét, a tantárgyak szerkezeti összefüggéseit a 

129/2001. (VII.13). évi törvényi módosítás rögzítette. A kompetenciákat, a képesítési követel-

mények előírásai érintették. A képzési program ennek megfelelően került módosításra, figye-

lemmel a rendszerszemléletű struktúra kialakítására. A korábban jól működő művelődés -

tudományi és szakmai modul szükséges elemeit meghagytuk, nem vettük ki a képzésből a pe-

dagógiai alapozást. Erősítettük a közgazdasági blokkot, tudatosan építettük fel a tréning típusú 

felkészítési sort, hangsúlyt fektettünk a gyakorlat-orientált modulbővítésre (terepgyakorlatok) 

és a munkaerő-piaci esély növelésére nyolc szakirányt (Andragógia, Drámapedagógia, Idegen-

forgalom – hoss, hostes, Múzeumpedagógia, PR – Marketing, Rekreáció, sport, szabadidő szer-

vező, Távoktatás, Térségfejlesztés) kínáltunk fel a hallgatók részére. Fontos alapelvként kezel-

tük a szakmai képzés mellett a lifelong learning alkalmazására történő alapozást és a munkaerő-

piaci felkészítést. 

A tantárgyak szerkezeti struktúrája megfelelően tükrözte a fejlesztési területek elkülönülé-

sét, a képzésen belüli közös és eltérő kompetenciáknak megfelelően. A kompetenciák hármas 

tagozódásának – a művelődéstudományi, a szakmai, a gyakorlati és a munkaerő-piaci felkészí-

téshez kapcsolódó kompetenciák – megfeleltetése is jól illeszkedett a tantárgyi struktúrához. Ezt 

erősítette a modulrendszerű szerkezet alkalmazása. 

A tantárgyak óraszám arányai lefedték a követelményekben előírtakat. A tantárgyak szakmai 

tartalmát a kompetenciák mellett meghatározták a tárgy tudományos eredményei, sajátosságai, a 

mindennapi gyakorlat és a munkaerő-piac aktuális elvárásai is. 
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Az oktatás metodikáját azok a sajátosságok jellemezték, amelyek a képzés komplexitásából, 

a tárgyak sokszínűségéből adódtak (pl.: kommunikációból harcászati és táncházi bemutató, a 

művészetekkel való személyiség és közösségfejlesztésnél közös színházlátogatás, filmek, iro-

dalmi alkotások, zeneművek feldolgozása a hallgatókkal). A megvalósítás folyamatában a kü-

lönböző kompetenciák hármas egysége (leíró-reprodukáló-innovatív) valósult meg, természete-

sen adott területre vonatkozó dominanciával. 

A művelődésszervező szak továbbtanulási lehetőségét jelentette a művelődésszervező, hu-

mánszervező, múzeumpedagógia egyetemi képzés, a különböző továbbképzési szakirányú sza-

kok, tanfolyamok. Ezekre a képzésekre a szak tanulmányait elvégzők maximális felkészítést 

kaptak. A nyolc választható szakirány képzési struktúrába történő beillesztése lehetőséget kínált 

a hallgatóknak a munkaerő-piaci esélynövelésére, illetve az adott szakmai területen való to-

vábbtanulásra. Felkészültségükről egyéni és csoportos gyakorlati bemutatókkal adtak számot a 

szakirány záróvizsgáján a hallgatók. 

 

A szak jelentősége a főiskolai karon 

Az elmúlt közel két évtizedben a művelődésszervező képzés (a bolognai átállással történő 

megszüntetetéséig) a Pedagógiai Kar integráns részévé vált, meghatározó szakként működött a 

képzési struktúrában. A hallgató létszámot tekintve elérte, levelező képzésben meghaladta a 

tanítóképzési létszámot. A szak egyfajta katalizátor szerepet töltött be a kar tanszékei által gon-

dozott szakmai területek integrálásában. Szakmai, munkaerő-piaci megítélése, elfogadottsága 

stabil. Ma is jelentős az igény az ilyen felkészültségű szakemberekre. Általános, konvertálható 

tudást biztosít. 

 

A szak jövőképe 

A művelődésszervező képzés programjának megvalósításakor a szakmai, andragógiai és vezeté-

si professzió meghatározó főtantárgyait, tantárgyi moduljai és a választható szak -irányokat a 

munkaerő-piac által preferált változatait gondozta. Katalizátorként funkcionált a művelődés-

szervező képzésben feladatot vállaló tanszékekkel, szervezeti egységekkel, oktatókkal való 

együttműködésben. Folyamatosan bővítette a gyakorlati képzési színterek lehetőségét új és 

újabb gyakorló bázishelyek képzésbe történő bevonásával, összhangot teremtve az elméleti és a 

gyakorlat-orientált felkészítésben. 

Biztosította a nappali és a levelező tagozaton, valamint a szakirányú továbbképzéseken mű-

ködtetett tantervek szinkronitását, koherenciáját. Ügyelt a minőségbiztosítási szempontok érvé-

nyesítésére a tanszéki munkában és a képzésben. Meghatározó volt a felelőssége a hallgatók 

értelmiségi identitásának, szakmai kompetenciájának kialakulásáért, megerősödéséért és fejlő-

déséért. 

Az 1990-ben aláirt Bolognai dokumentum (megállapodás) következményeként az egységes 

európai munkaerő-piaci és felsőoktatási térhez való csatlakozás folyamatában a Kaposvári 

Egyetem szakfejlesztési stratégiájának részeként kialakításra került a négylépcsős képzési rend-

szer. Ennek keretében a művelődésszervező szak képzése a 2005/2006. tanévre történt utolsó 

beiskolázással nappali tagozaton 2009-ben, levelező tagozaton 2008-ban véglegesen befejező-

dött. A szak értékei, szakmai kompetenciái a 2006-ban indításra került Andragógia BA alapszak 

művelődésszervező szakirányában és az Andragógia BA alapszak felnőttoktatási szervező szak-

irányban élnek tovább. 
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A művelődésszervező szak munkaerő-piaci elfogadása, a szak iránti érdeklődés az elmúlt 

közel két évtizedben fokozott, folyamatos és töretlen volt. Az új angolszász mintájú felsőokta-

tási képzési rendszerben mindazoknak az értékeknek, tapasztalatoknak, szakmai kompetenciák-

nak helye van, amelyek a munkaerő-piac által a művelődésszervező szak esetében is megerősí-

tést és visszajelzést élveztek. Ennek tudatában építkezik az Andragógia BA alapszak szakirá-

nyain belül a művelődésszervező és a felnőttoktatási szervező szakirány, lehetőségeket adva 

olyan fakultációk működtetésére, amelyek szakmai előkészítést jelentenek az MA szakra tört é-

nő beiskolázásra, illetve új típusú MA szakok létesítésére és indítására (okleveles andragógus, 

kulturális mediátor, okleveles közösség- és térségfejlesztő). 

 A művelődésszervező képzésen szerzett másfél évtizedes tapasztalataink, a hallgatók és a 

munkaerő-piac visszajelzései megerősítenek bennünket abban a stratégiai koncepciónkban, 

hogy a szak áttételes továbbélési lehetőségei az új helyzeten csak így lehetséges. 

A 2006-os váltás a Bolognai program megvalósításán túl több változást is eredményezett: 

kari szervezeti átalakítást (tanszékek összevonása, vezetőváltást az összevont tanszék élén, sza-

kon belüli tartalmi átstrukturálást stb.). A változtatások ötletszerűnek, eklektikusnak, helyte-

lennek bizonyultak, amelyre az oktatási piac gyorsan reagált. A tanszéki csoport eredményesen 

kezelte az új helyzetet, mindkét szak működtetése eredményesen sikerült . 

2008-tól Felnőttképzési Tanszék néven, ismét önálló egységként működött. A Művelődés-

szervező szakon a kifutó évfolyamok lassan befejezték a tanulmányaikat, s az első Andragógus 

BA szakosok is lassan a finisbe értek. A művelődésszervező, kultúraközvetítő szakemberkép-

zésben lezárult egy jelentős, meghatározó, szakmailag is eredményes korszak. 

 

Elméleti háttér 

Amikor a címben jelzett kérdéskörre keressük a lehetséges választ/válaszokat, célszerű felidézni 

néhány illeszkedő, időszerű elméleti felvetést. Erre alkalmasnak tartjuk a szocializáció emberi 

erőforrás szempontú, közgazdasági megközelítését. Eszerint a szocializáció végeredménye a 

sikeres felnőtt, az emberi erőforrás „létrehozása‖ lehet. „A teljes képességtermelő folyamat 

egymásból kibontakozó, egymást kölcsönösen kiegészítő, egymást szervesen feltételező részfo-

lyamatokból áll: 

– A biológiai értelemben vett életképesség termelése  

– Az emberi fejlődéshez szükséges diszpozíciók termelése 

– A szociális életképesség termelése 

– Az általános képességek termelése 

– A speciális képességek termelése 

– Az életvezetési képességek termelése 

– A képességek bővített újratermelését szolgáló képességek termelése‖  (GÁSPÁR, 1996:60). 

 

Az iskola kettős szorításban működik. Az alulról érkező követelmények: meg kell felelnie a 

megrendelő, a kliens, a tanuló elvárásainak. A felülről ránehezedő követelmények: teljesítenie 

kell a munkaerő-piac elvárásait is. (GÁSPÁR, 1996:87-94).  

Az emberi erőforrások termelésének folyamatában egyes részfolyamatok termelésében fontos 

szerepe van az iskoláknak (általános iskola, középfokú iskolák, szakképző iskolák, a felsőokta-

tás és a felnőttoktatás intézményei is). 
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Az általános képességek termelése: (GÁSPÁR, 1996:69-75.)  

Az egyén társadalmi adaptációs lehetőségeinek biztosítása a nevelés segítségével történik. 

Az ebben a szakaszban elsajátítandó műveltségrétegek: 

– Az elemi „kultúrtechnika‖, 

– Az alapműveltség, 

– Az általános műveltség alapszerkezete. 

A szakirányú, speciális képességek termelése (GÁSPÁR, 1996:75-79.) a társadalmi munka-

megosztásban való részvétel feltétele. Fontos, hogy az általános képességfejlesztésnek meghatá-

rozott speciálisan felkészítő (szakképző) funkciója is van. A továbbképzés lehetőséges irányai:  

– A speciális fejlesztés iskolázottsági, műveltségbeli alapjainak kiszélesítése, 

– A szakértelem, a hozzáértés kétdimenziós tudás- és képességstruktúraként történő kibonta-

koztatása:  a, specialista,    b, generalista. 

A megoldás: az általános fejlesztés és a speciális felkészítés biztosítása lehetősége integrált 

iskolarendszerben. 

Az életvezetési képességek termelésében  (GÁSPÁR, 1996:79-81.) 

– az önismeret, 

– a valóságismeret, 

– az aktív lehetőségkeresés,  

– az akarat,  

– az alkalmazkodás és kreativitás területén. 

A képességek bővített újratermelését szolgáló képességek termelésének (GÁSPÁR, 1996:81-

82.) tanulási, fejlesztési, karbantartási színtere dominánsan a felnőttképzés felnőttoktatás. Az 

önértékelő aktivitás feltételei: 

– A szabadidő. Időtartama, hasznosítási lehetősége, értéke változó. Napjainkban erős az  eg-

zisztenciális függőség, és meghatározó a munkaerő-piac eklektikus működése. 

– A reflektív kreativitás. Tartalma: öntevékenység, önművelődés, önfejlesztés, önnevelés.  

„Az iskola kitermeli az értelmiségi elitnek valót és kirostálja az arra alkalmatlant‖ (GÁSPÁR, 

1996:46-59). Kiből lesz akkor az európai minőségű szakmunkás a csúcs-technológiák korszaká-

ban? „Az iskola diszfunkcionálisan működik‖ (KLEIN, 1992:3-9). Hogyan biztosítható a munka-

erő-piac, a gazdaság, a társadalom számára a mindenkor szükséges, aktuális szakmai tudás, 

amely új értéket is termelő humánerőforrást is jelent? 

A munkaerőpiac a korábbi végrehajtó típusú munkaerő helyett, az önálló, vállalkozó, krea-

tív, alkotó, cselekvő és munka-kultúrájában minőséget képviselő humán erőforrást preferálja. 

Az új kihívásokra, a piacképes tudás megszerzésére, az új szerephelyzetekre történő felkész í-

tésben, a személyiség kondicionálásában kitüntetett szerepe van a felsőoktatásnak, felnőttokta-

tásnak, a szakképzésnek. A felkészítési folyamatban a felnőtt-oktató minta- és értékközvetítő, 

kulcstényezős funkciója módosult, de továbbra is alapvető. 

A 21. századi változások a munkaerő-piaci foglalkoztatás területén lehetővé tették a nem-

csak dokumentált „tudás‖ szerinti munkaerő alkalmazást. Sőt, egyes területeken a szakmai al-

kalmasság sem elvárás. 

A képzők képzése, a személyiség-fejlesztés célja: egy elméleti alapozásra épülő gyakorlati 

modellezés, szimuláció, a tevékenység elemzésén alapuló megerősítés, vagy korrekció, a 

felnőttoktató mesterségbeli tudását meghatározó komponensek és a szerep változó körülmények 
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között is működtethető tevékenység-elemeinek elsajátíttatása az oktatói munka folyamatában a 

fejlesztés olyan lehetőségeként, amely felhasználja a technológiai alapú tanulási -

tanulásirányítási eljárások megoldásait is.  

A képzők képzése, tanulási sikere és fejleszthetősége záloga, biztosítéka a jövő szak -

emberei sikeres felnőtté válásának. A kompetencia alapú, komplex személyiség-fejlesztés 

olyan, önálló tanulást támogató elemeket is tartalmaz, amely felhasználásával az oktató saját 

szakmai-andragógiai (felnőttoktatói)-vezetői munkájának új típusú, módszertani megoldásait is 

megtapasztalhatja. 

 

Összegzés helyett 

A vázolt művelődésszervező főiskolai képzés feladatai: 

– Megváltozott a tanulásról alkotott képük és a tanuláshoz való viszonyuk. 

– Megtanultak jegyzetelni, olvasni, beszélni. 

– A több forrásból történő ismeretszerzést, az önálló témafeldolgozást, kiselőadás tartását a 

hallgatótársak előtt. 

– Az érvelést, a saját vélemény kialakítását, képviseletét, a lényeglátást, a felesleg elhagyá-

sát. 

– A más-más helyen található részek összerakását. 

– A különböző tantárgyakban tanultak összeillesztését, együttes kezelését.  

– „Az előttem az utódom‖ elv megvalósítása. 

– „A társadalmi gyakorlatra történő felkészülés.‖ 

Eredményei: 

– Széleskörű műveltségi és szakmai tananyagot sajátítottak el. 

– Megtanultak önállóan, párban, csoportban tanulni.  

– Vizsgarutint szereztek. 

– Tevékeny résztvevőként működtették tanulásukat, személyiségük fejlesztését.  

– Alkalmazkodtak a különböző tanítási, tanulási, tudásközvetítési eljárásokhoz. 

– Az elméletet és a gyakorlatot egységben kezelték. 

– Részesei lettek a képzési műhely kialakításának és működtetésének.  

– Elindultak az értelmiségivé válás útján. 

A fentiek alapján az iskola a társadalmi gyakorlatra készít fel, és ebben az értelemben, mint 

szolgáltató intézmény a kliens, a tanuló elvárásainak is meg kell felelnie, a lehetőségekhez ké-

pest kivédve a munkaerő-piac és az oktatáspolitika eklektikus mozgásait. 

Hogyan? A felsőoktatási-, felnőttoktatási intézmény legyen szakmai műhely, ahol a vezetés 

stratégiája a felnőtt társadalom, az egyén és az intézmény érdekeit képviseli. A cél megvalósít á-

sához olyan vezetőre van szükség, aki iskolateremtő, közösségépítő, érdek-érvényesítő, gyakor-

ló andragógus. A műhely legyen sokszínű, a társadalmi változásokra, a modernizációs kihívá-

sokra gyorsan reagáló. Az eredményes működéshez a csapat nélkülözhetetlen. Fontos, hogy a 

csapatban legyenek közösségteremtő egyéniségek, példa-képek, hiteles emberek. Megkerülhe-

tetlen az utánpótlás nevelés. Ha a tanszék, vagy intézmény működésével, napi gyakorlatával 

nem azt modellezi, amit tanít, hirdet, akkor rövid időn belül hiteltelenné válik. Léteznek ilyen, 

hiteles modellek. Öt dolog szükséges a megvalósításhoz:  

– műhelyteremtő vezető, 
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– tanulni vágyó felnőttek, 

– munkaerő piacon eladható, jó tananyag, 

– a felnőttek tanulásirányításához értő, közösségépítő oktatók. 

– alkotó, műhely jellegű tanulási környezet, légkör. 

Felnőtt tanulóként részese lehettem az ELTE TTK-n (1979-1982) a Dr. Salamon Zoltán pro-

fesszor által vezetett, pedagógia-oktatástervező egyetemi képzésen. Doktoraszdusz hallgatóként 

a BMGE Szakképzés-pedagógia PHD programban, Dr. Biszterszky Elemér professzor által ve-

zetet doktori iskolában (1998-2001). Tanárként, c. egyetemi adjunktusként a Dr. Koltai Dénes 

professzor által működtetett (pécsi központú) felnőttképzési műhelyben.  Tanszékvezetőként a 

Kaposvári Egyetem Közművelődési Tanszékén a művelődésszervező szakos főiskolai képzés-

ben és az andragógia BA szakos képzés elindításában (1997-2006). Egykori tanítványaim és 

munkatársaim eredményesen folytatták/folytatják az együtt megkezdett munkát. Ez egy ered-

ményes, működő folyamat. 

A vázolt művelődésszervező képzés a pécsi és a kaposvári intézmény szakmai együttműkö-

désének sikertörténete, amely megalapozta és erősítette az Andragógia BA szak szakalapítási és 

szakindítási munkáinak konzorciumi keretek közti folytatását 2004-től. Ezzel megnyílott egy 

következő korszak az Andragógia BA önálló működtetésével, amelynek záró elemzése és a ten-

nivalók folytatása már a régi/új csapat feladata lehet, akik az új dékánhelyettes-tanszékvezető-

asszony vezetésével már most nagyon jól teszik a dolgukat. 

Az absztraktban feltett kérdések lehetséges válaszai: 

– Hogyan oldhatók fel a szükségszerű ellentmondások (nem szolgáltatás, de  munkaerő-piaci 

elvárások teljesítése, kompetencia-fejlesztés)? 

– Az élet szükségszerűen, adott időben, szinten és helyen, egyénre szabottan oldja fel az e l-

lentmondásokat, amelyeket mesterségesen hozunk létre. 

– Kezelhető-e az alá-fölérendeltség, kialakítható-e a mellérendeltség, megvalósítható-e a 

tényleges szerepcsere? 

– Igen, kezelhető. Ennek a felnőttképzés tökéletes színtere, a technológiai alapú tudás -

közvetítés pedig használható, működtethető lehetősége. 

– Csökkenthető-e a humán kockázati tényezők (tanuló, felnőttoktató, oktatás-, művelődéspo-

litikus) szerepe, hatása a képzési, művelődési folyamatokban? 

– Igen, ha komolyan vesszük a képzők képzésének fontosságát, a hiányzó felnőttoktatói fe l-

készültség, tapasztalat pótlását. 

– Hogyan biztosított a képzők képzése és tudásának karbantartása? 

– A helyzet kezelését segíti a 2006-ban elindított Andragógia BA szakos és a 2009-ben elin-

dult Okleveles Andragógus MA szakos képzés, illetve a felsőoktatási intézmények által 

meghirdetett ‘Felnőttoktató‘ OKJ-s szakirányú továbbképzések működtetése diplomások 

számára. A „képesítés nélküli felnőttoktatóknak‖ (Vö. MAGYAR, 2010.) sok tennivalójuk 

van még a szükséges kompetenciák elsajátításához a felnőttképzés különböző lehetősége i-

nek felhasználásával. 
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A bevezetőben érintett kérésekre adható válaszok: 

– Milyen a viszonyunk a tanuláshoz? (Melyik tanuláshoz?) 

– Az esetek többségében az iskolai tanulásnál kötünk ki, amihez nem feltétlenül felhőtlen a 

viszonyunk. Ezt meg lehet és meg kell változtatni. A dolog működik.  

– Mi a szükséges szakmai tudás? 

– Ezt mindig a munkaerő-piac, a választott szerep elvárásai, a teljesítésre váró feladat dönti 

el. Ott, akkor, amikor a tanultakból összerakjuk az aktuális megoldást.  

– Milyen a szerepfelfogásunk a felnőttoktatásban, felnőttképzésben?  

– Sajátos. Szívesen ragaszkodunk a kiosztott és működtetett szerepekhez (tanár, tanuló). Ké-

nyelmes, nem mi választottuk. A tapasztalatok birtokában, biztonságban érezzük magun-

kat. A tanulás felelőssége látszólag áthárítható a másik szereplőre.  

– Rendelkezünk-e a szerepelvárások, feladatok teljesítéséhez szükséges eszköz- és tartalom-

tudással? 

– Különböző mértékben és minőségben. Egyéni a személyiség fejlődési üteme mindkét olda-

lon. A csúcstechnika fejlődésének felgyorsulásával, a művelődés demokratizálódásával 

felerősödnek a szerepcserék, és a tartalomtudáshoz való hozzájutáshoz nélkülözhetetlenné 

vált az új típusú eszköztudás birtoklása is. Mára már felnőtt, húszéves az informatikai (d i-

gitális) nemzedék. 

– Képesek vagyunk-e kezelni a változásokat, így a szerepmódosulásokat is?  

– Jelenleg csak kézi vezérléssel. Új szemlélet, új metodika, valódi stratégia kell. A megoldás 

a hallgatókkal együtt lehetséges. Az alapelv: az előttem az utódom. A cél: a társadalmi 

gyakorlatra történő felkészítés. 

A PÇCS – Kaposvár közötti együttműködés, a szakmai – képzési műhelyek kialakítása, tevé-

kenysége példa a tanulmány címében jelzett paradigmaváltásra. 

Tanulhattam, hogy taníthassak, taníthattam, hogy tanulhassak  (a szerző). 
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ROZSNYAI KATALIN :  „Ezüstkorúak‖ életminőségének alakulása és  az 

élethosszig tar tó tanulás néhány összefüggése Gyulán,  a 

rendszerváltás  után  

 

Bevezetés 

„Az öregedés kérdései a társadalom egésze számára jelentenek kihívást és az egész társa-

dalmat teszik próbára.” (Simone de Beauvoir) 

 

A címemben az „ezüstkorúakról‖ szólok, mert méltó, szép elnevezés és mert az idősökre vonat-

kozóan nagy fogalomértelmezési különbségek vannak világszerte, így hazánkban is.  

Tudjuk, hogy az öregedés folyamata nagyon egyedi, sokféle egyéni tényező együttes hatásá-

tól függő. Amint az egészségi állapotnak, ennek is vannak genetikai, életmódbeli, környezeti, 

egészségügyi ellátási és történelmileg is befolyásolt tapasztalati összetevői is (HARSÁNYI, 

1997:16-22; FORGÁCS, 2004:85-99; LEEL-ŐSSY, 2007:157-161; PÁL, 2010:71-83). 

Mindezek mellett a személyiségtényezők is jelentősen befolyásolják azt, hogy szubjektíven 

ki milyen idősnek érzi magát. 

A demográfiai öregedés értelmezésében a nemzetközi szervezetek és statisztikai összegzé-

sek ma már az időskor kezdeteként a 60., vagy a 65. évet használják. Az Európai Statisztikai 

Hivatal (Eurostat) leggyakrabban a 60 évtől húzza meg ezt a határt. Az ENSZ kiadványaiban 

inkább a 65 éves kortól számítja az időskort (HABILCSEK-PÁKOZDI, 2004:87-119). 

Ettől teljesen eltérőek lehetnek a társadalmi közfelfogásban és a munkaerőpiacon kialakult 

fogalom-értelmezések. A munka világában sajnos gyakran tapasztalható, hogy már az 50. éle t-

évét betöltött munkaerőt is idősnek tekintik. Ezzel szemben a társadalomban élő időskép – a 

születéskor várható átlagos élettartam növekedésével együtt – egyre inkább 70 év utánra tolja az 

időskor kezdetét. Ezzel közelít a WHO meghatározásához, amely a 60-74 éveseket öregedőnek; 

a 75-90 éveseket öregnek nevezi és a 90 év felettiekre az agg kifejezést használja. A 

munkaerőpiaci és a társadalmi idősfogalom értelmezési különbsége akár 20-25 évet, vagy még 

többet is jelenthet, ami napjainkban is feszültségek és problémák forrása (SZEMÁN, 2008:3-15). 

A nyugdíjas korosztály jelentőségének növekedése a 21. század egyik meghatározó társadal-

mi tendenciája. A Föld lakói közül 1950-ben még csak minden tízedik volt időskorú, 2000-re 

már minden nyolcadik. Becslések szerint századunk közepére Európa lakóinak 36 -37%-a idős 

emberekből áll majd. Az idősek számának növekedésével  új kihívások jelentek meg a társada-

lomban, az egészségügy és a szociális ellátás területein. 

Mindez nem csupán a nyugdíjas társadalom belügye. Az idősek foglalkoztatása egyes terüle-

teken ma már számottevő szerepet tölt be a fejlett Európa krónikus munkaerőhiányának enyhí-

tésében is. Több országban már növelték, sok helyen pedig most tervezik a nyugdíjkorhatár 

emelését. 

Ennek a társadalmi csoportnak a fejlett országokban már sajátos életvitele is kialakult, 

amelynek középpontjában az életminőség megőrzése áll. Az erre való felkészülés számos olyan 

– az időskorra vonatkozó ismeret elsajátítását igényli, amelyek a korábbi életszakaszokban nem 

jellemzőek (pl. táplálkozás, testi és lelki egészségvédelem, stb.) (KÖTELES, 2010:1-8). 
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Bizonyított tény, hogy a szellemi aktivitás megőrzése akár évekkel meghosszabbíthatja az 

alkotó, cselekvő életszakaszt (BEREGI, 1999:49-56). 

Nyilvánvaló, hogy az új időskori tanuló közösségek kialakulása, az azokban való részvétel 

fontos szerepet tölt be a társadalmi kapcsolatok megőrzésében és az egyén önértékelésének javí-

tásában (SZEGEDY, 2007:15-18; KÖTELES, 2010:1-8). 

 

A gyulai Nyugdíjas Akadémia tevékenységének bemutatása  

Az „ezüstkorúak‖ Gyula népességének több mint egyötödét alkotják (SZIGETI, 2009:80). A 

Nyugdíjas Çrdekvédelmi Szervezet különböző csoportjaiban változó létszámmal, összesen 

mintegy 2500-3000 fő vesz részt. 

Intézményünkben, a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi 

Intézetében az élethosszig tartó tanulás koncepció gyakorlati megvalósításaként Nyugdíjas 

Akadémia működik. 

Főigazgatónk, dr. Köteles Lajos 2002-ben hozta létre ezt az egyedülálló, a nyugdíjas korosz-

tály új életkezdését segítő oktatási formát, amely a felsőoktatás rendszeréhez igazodva, az adott 

korosztály érdeklődése szerint szervez különböző, ingyenesen igénybe vehető kurzusokat.  

A képzés: 

– megteremti a tevékenység létformára való önkéntes felkészülés lehetőségeit;  

– elősegíti a nyugdíjasok új közösségeinek formálódását; 

– biztosítja az aktív társadalmi jelenlétet résztvevői számára; 

– esetenként még a munka világába való visszatérést is lehetővé teszi.  

A szervező munkában részt vesz a Nyugdíjas Çrdekvédelmi Szervezet is.  Az oktatási keretek 

az egyetemivel azonosak; van tanévnyitó és tanévzáró, szorgalmi- és vizsgaidőszak. 

A szorgalmi időszakokban 3-5 féle stúdiumot tartunk, amelyek óraszáma 15-60 közötti le-

het. A Nyugdíjas Çrdekvédelmi Szervezet – a tagok jelzései alapján – kiválaszthatja a kínála-

tunkból a legnagyobb érdeklődésre számot tartókat. Emellett konkrét kérések teljesítésére is van 

mód – így kerültek be például a programunkba a zenetörténeti és a környezetvédelmi stúdiu-

mok. Úgy gondolom, hogy érdekes és hasznos témaköröket kínálunk folyamatosan.  

Az első nagyobb tantárgyblokkunk a Kultúrtörténet, ennek hallgatói az élen végeznek a kü-

lönböző városi vetélkedőkön. A legutóbb például az Erkel Ferenc élettörténeti versenyt nyerték 

meg a város fiataljai előtt. 

Az Informatika összességében a legnépszerűbb tantárgyunk. Ebből minden félévben 1 vagy 

2 csoportot indítunk. Van kezdő és haladó szintű program is. 

A Vállalkozási ismeretek mellett a Testi-lelki egészségvédelem különböző kurzusai egyaránt 

népszerűek. Ebben a félévben például 45 hallgató jár jógázni és folyamatosan beszámolnak an-

nak jótékony hatásairól. A 8 év tapasztalatai alapján az 5. csoportban az egészséges táplálkozás-

sal kapcsolatos program a legkedveltebb. Ennek elméletét egy egyetemi tanár tartja, a gyakorla-

ti foglalkozásokat olimpiai bajnok mesterszakácsok vezetik. Közreműködésükkel a résztvevők 

egészséges, esztétikus és finom ételeket készítenek, amelyeket azután együtt jóízűen el is fo-

gyasztanak. 

Az oktatók elsősorban intézetünk tanárai, akik társadalmi munkában  végzik ezt a tevékeny-

séget. A néhány külső óraadó munkáját szerényen honoráljuk. 
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Az elmúlt évek során megtisztelte Akadémiánkat néhány jeles hazai – vagy európai hírű ve-

zető személyiség is. Néhány példa: nagy érdeklődéssel fogadott előadást tartott Habsburg Ottó, 

aki a legkiválóbbaknak díszdiplomákat is átadott. Egy tanévzáró ünnepség keretében ellátoga-

tott az Akadémiára Dr. Magyar Bálint korábbi oktatási miniszter.  

 

 
1. sz. ábra: A Nyugdíjas Akadémia kurzusai (2002-2010) 

Forrás: saját forrás 

 

 

 
1. sz. kép: Dr. Habsburg Ottó előadása a Nyugdíjas Akadémián, mellette dr. Köteles 

Lajos, a képzés megteremtője 
Forrás: saját forrás 
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A képzés keretei, módszerei és számszerű adatai 

A heti rendszerességgel tartott előadásokon és gyakorlatokon – mivel azok nyilvánosak – bárki 

részt vehet, de tanúsítványt és kreditet csak a rendszeresen járók és a félév végi elvárásokat tel-

jesítők kaphatnak. 

Az ellenőrzés módja lehet kollokvium vagy házi dolgozat, illetve speciális feladat teljesíté-

se, például egy menüsor elkészítése vagy egy szövegszerkesztés. 

A többség motivált, élvezi a kihívásokat és bár nem kötelező, mégis vizsgázik, illetve a 

könyvtárban gyűjtött anyagokból dolgozatot készít. Közben összebarátkoznak egymással, az 

Akadémián kívül is tartják a kapcsolatot, ami a közérzetüket is javítja. Ma már ott tartunk, hogy 

a hallgatók kérésére minden kurzust más napra kellett tennünk, mert vannak , akik többre is jár-

nak és akadnak olyanok is, akik minden képzésünkön részt vesznek.  

Természetesen komoly módszertani változások szükségesek ezekben a csoportokban. A 

nyugdíjas hallgatók különböző szakmai életutakkal, előképzettségekkel, életkori sajátosságok-

kal és többnyire a folyamatos aktív tanulás több évtizedes hiányával érkeznek hozzánk. Ezért az 

oktatás módszertana ehhez alkalmazkodó, mindig differenciált és az adott csoportra szabott.  

A hallgatók rendkívül lelkesek, mindent megtesznek a sikerért, így természetes, hogy a 

vizsgákon a tanárok megértő támogatása is szinte végtelen. A vizsgák és a tanévzáró utáni kö-

zös ünneplések a résztvevők fiatalkorának légkörét idézik és közösségformálóak.  

Az elmúlt 8 év során az Akadémiának több mint 1000 hallgatója volt.  807 fő szerzett tantár-

gyi tanúsítványt és 42 hallgató kapott elismerő díszoklevelet. Ennek feltétele a 20 kredit fölött i 

teljesítés. Mivel 1 stúdiummal 3 kredit szerezhető, ez azt jelenti, hogy legalább 7 tantárgy elvá-

rásainak kellett megfelelniük.  

Ebben a félévben 132 fő iratkozott be a 4 meghirdetett tantárgy programjaira.  

 

Az életminőség-vizsgálat néhány eredménye 

Kíváncsi voltam arra, hogy a Nyugdíjas Akadémia aktív ismeretadási folyamatai befolyásolják -

e, és ha igen, hogyan résztvevőik mindennapi életét, életmódját? Ezért a doktori disszertációm 

részét képező életminőség vizsgálatom egyik csoportját az Akadémia résztvevői alkotják. 

Az életminőség vizsgálatát szolgáló komplex kérdőívtípust dolgoztam ki, amelynek vannak 

bel- és külterületen élő, idős és fiatal korosztályoknak készített változatai is.  

Tanulmányomban a Nyugdíjas Akadémia és az összehasonlíthatóság érdekében a Belterületi 

csoport néhány életminőséggel kapcsolatos eredményét mutatom be.  

 

 
1. sz. táblázat: A vizsgálati személyek életkori és nemi aránya csoportonként (%-ban) 

Forrás: saját forrás 
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A 120 fős vizsgálati minta csoportjaiban jelentős életkori különbségek vannak. A Nyugdíjas 

Akadémiára járók többsége (45%) a 60-64 éves korosztályhoz tartozik, jelentős még a 65-69 

évesek részvétele is (33%), bár a 70 év felettiek már jóval kevesebben vannak, így is 20% fölö t-

ti a csoporton belüli arányuk. A Belterületiek között viszont még a 80 év felettiek is jelentős 

számban vannak, a csoport 23%-át alkotják. A nők aránya mind a két csoportban sokkal maga-

sabb (68% és 60%). 

Családi állapot tekintetében a tradicionális házas kategória jelentős, az akadémiásoknál ez a  

domináns forma (60%), a másik csoportnál – főként az idősebb minta miatt is – az özvegyek 

aránya a legnagyobb (41,6%). Ennek hátterében elsősorban az egyedül maradt, főként 75 év 

feletti nők vannak. Çlettársi kapcsolatot sokkal többen jelöltek a belterüle tiek (11,7%, szemben 

a másik csoport 5%-val). A válás aránya az Akadémiára járóknál jóval magasabb (10%, míg a 

belterületieknél 1,7%). A háttérben – az életkori jellemzőket is figyelembe véve – szerepet 

játszhat az önállóbb élet nagyobb esélye, amit a magasabb iskolai végzettség és a jobb anyagi kon-

díciók is lehetővé tettek. 

 

 
2. sz. táblázat: Iskolai végzettség életkori megoszlása csoportonként (%-ban) 

Forrás: saját forrás 

 

Az iskolai végzettség szempontjából a véletlenszerűen kiválasztott belterületi mintában a 

szakmunkások vannak a legtöbben. Látható, hogy a Nyugdíjas Akadémia elsősorban az érettsé-

gizettek és a főiskolai, egyetemi végzettségűek körében kedvelt elfoglaltság. Előéletük alapján 

– főként a felsőfokú iskolába jártaknál – feltételezhetjük, hogy az életmódjuk részévé vált az 

ismeretszerzés. 

Anyagi helyzet: az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem – egy-egy átdolgozott életút 

után – mind a két csoportban alacsony összegeket jelöl. A belterületi csoportban 69 és 86 ezer 

forint közötti, a Nyugdíjas Akadémia csoportban 95 és 125 ezer forint közötti értékek vannak. 

A különbség az azonos életkori kategóriákban jelentős, 20-45 ezer forint közötti. Ennek többfé-

le oka is lehet: 

– számít az egy háztartásban élő rokonok jövedelme is; 

– az akadémiások többsége magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik és korábban maga-

sabb munkahelyi beosztásban dolgozott; 

– emellett a képet árnyalják a jelenleg is szereplő plusz munkák bevételei is.  
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3. sz. táblázat: Anyagi helyzet szubjektív megítélése 

Forrás: saját forrás 

 

Nagyon fontos az, hogy az adott személy hogyan tud a pénzéből megélni. Az önbevallás 

szerint az Akadémia résztvevői összességében jobbnak is élik meg az anyagi helyzetüket. Meg-

élhetési gondról 1 fő számolt be, szűkös beosztásról néhányan. A többség átlagosnak érzi az 

anyagi helyzetét, az átlagosnál jobb körülményeket kétszer annyian jelöltek ebben a csoportban, 

mint a belterületieknél. Çrdekességként említem, hogy a vizsgálat során a külterületiek körében 

kapott adatokhoz képest ezek az eredmények sokszorosan jobbak.  Tehát a nyugdíjas társadalom 

mintámban szereplő tagjai még egy ilyen kis térben is rendkívüli módon differenciáltak.  

Az egészségi állapot szubjektív megítélésében és a saját betegségtípusok meghatározásában a 

bemutatott 2 csoport között alig van különbség. A külterületen élők körében viszont a beteg és a 

betegségek arányai kiugróan magasak. Azaz a hátrányok halmozódnak és egymást erősítik.  

Terjedelmi okokból a kedvelt szabadidős tevékenységeket csak a Nyugdíjas Akadémia résztve-

vőinél elemzem, pirossal jelölve a rangsorok élein állókat. 

 

4. sz. táblázat: Kedvelt szabadidős tevékenységek rangsorai 
Forrás: saját forrás 
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Jellegzetes nemi és életkori eltérések láthatóak. Például a nők körében minden életkorban az 

első helyen van – családi szerepvállalásuk részeként is – a sütés-főzés. A férfiaknál – szintén 

minden korcsoportban – az első öt legkedveltebb szabadidős formák egyike a kertészkedés. 

Csak náluk, a 60-64 éveseknél, a „legfiatalabbaknál‖ került első-második helyre az utazás és a 

kirándulás is; a következő korcsoportban pedig a sportolás és a társadalmi munka.  

Kevés kivétellel jelentős szereppel bírnak a tradicionális kikapcsolódási formák – a tv nézés 

és a rádióhallgatás; a zene élvezetét viszont már csak a két legfiatalabb női csoport rangsorolta 

az ötödik helyre. A táblázatban látható, hogy a kor előrehaladtával dominánsabbá válnak az 

otthoni tevékenységek, például a tv nézés és a rádiózás mellett a 70 éves kortól előtérbe kerül a 

pihenés is. 

Örömteli, hogy a különböző információ-szerzési módok és a tanulás kiemelt szerepűek ma-

radnak végig. Az olvasást a 8-ból 6 életkori csoport sorolta az első négy legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek közé. Az aktív ismeretszerzést és tanulást 5 csoport tette a kiemelt kategóriába. 

A számítógépezés és internethasználat a véletlenszerűen kiválasztott akadémiás mintában 

csak a két legfiatalabb női és a legidősebb férfi csoportokban került a rangsor közepére. (Való-

színűleg az informatikai képzéseinkben résztvevő csoportjainkban ez a tevékenység jóval elő-

rébb szerepelne a kedveltségi listán.) 

Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált mintámban szereplő, a Nyugdíjas Akadémiára járók első-

sorban a tradicionális ismeretszerzési formákat – az olvasást, a tanulást, valamint a televízióból 

és a rádióból származó információk megszerzését tették az életmódjuk részévé. Reméljük, hogy 

ebben az általunk szervezett kurzusoknak is van – lehet szerepe. 

 

Befejezés 

Vizsgálatom alapján is megállapítható, hogy az aktív korban elért társadalmi pozíciók, a kap-

csolatrendszer, az iskolázottságban és az anyagiakban kialakult különbségek sajátos tőkeként 

működnek. Alapvetően meghatározzák az ezüstkorúak életének körülményeit  is. 

Idősödő társadalmunkban a nyugdíjasok különböző formákban esélyeket, együttműködést, 

olykor segítséget igényelnek. Ennek egyik formája lehet az intézetünkben megszervezett Nyug-

díjas Akadémia is. 

Az elmúlt 8 év szakmai tapasztalatai alapján néhány következtetés is levonható: 

Más városokban, például Békéscsabán kezdeményezett hasonló képzések kudarcai is bizo-

nyítják, hogy ennek az oktatási formának a sikeréhez több tényező is szükséges. Az egyik az a 

társadalmi közeg, amelyben jelentős számban vannak aktív, igényes és tanulásra kész ezüstko-

rúak. 

Az oktatást előkészítő munkát csak jól működő nyugdíjas szervezetek bevonásával lehet 

megvalósítani. 

Kell, hogy legyen az ügyet kiemelten fontosnak érző vezetői támogatás és aktív oktatói kar. 

Vállalni kell a működéshez szükséges anyagi háttér megteremtését és folyamatos biztosítá-

sát (pl. oktatási infrastruktúra költségeinek finanszírozása, az óraadók tiszteletdíja, stb.).  

Megfelelő oktatási módszerekkel alkalmazkodni kell a sokszínű, zömében a szervezett tanu-

lást évek vagy évtizedek kihagyásával újrakezdő hallgatóság igényeihez, életkori sajátosságaihoz. 

Összegezve, ez a képzési forma az élethosszig tartó tanulás egyik speciális hazai típusává 

válhat, ehhez azonban még sok szakmai kutatásra, társadalmi-politikai támogatásra és elnyerhe-

tő anyagi forrásokra van szükség. 
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A gyulai Nyugdíjas Akadémia 8 éves működése azt bizonyítja, hogy már nálunk, a vidéki 

városban is megjelentek azok az ezüstkorúak, akik az életüket tudatosan felkészülve akarják 

egészségesebbé, tartalmasabbá és élhetőbbé tenni. 
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KÓPHÁZI ANDREA :  Mit tehet  egy vidéki  egyetem a minőségi  

felsőoktatás  megteremtéséért?  

A munkaerőpiac elvárásai és a felsőoktatási intézmények közötti verseny arra készteti az érin-

tetteket, hogy elgondolkozzanak azon, merre haladjanak tovább. Sokszor megfogalmazódott 

elvárás/igény a minőségi felsőoktatás megteremtése. Mit is jelent ez a fogalom? A tradíciók, a 

pénz vagy az egyediség az, ami lefedheti ezt, vagy ennél sokkal több? Çrdemes áttekinteni azo-

kat a tényezőket, amelyek hatással lehetnek a minőség megteremtésére. Pénz, eszköz, módszer 

és az ember – ennyi az egész? Úgy gondolom, hogy ennél sokkal összetettebb dologról van szó. 

Nincs általánosan elfogadott recept, de bizonyára vannak követhető példák, amelyek mindenki 

számára eredményt hozhatnak… 

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutasson egy olyan példát, amelyből látszik az a tö-

rekvés, amellyel megteremthető – a témakörben a közelmúltban elvégzett kutatás eredményei-

vel alátámasztva – a gyakorlati élet szereplői által definiált minőségi felsőoktatás. 

A téma sokrétű, sok nézőpontból megközelíthető. Nem cél ennek teljes körű bemutatása. A 

fogalmak és irányelvek tisztázását követően egy esetpélda bemutatása és a jövőbeni teendők 

definiálása történik. 

Az elmúlt években több kutatás folyt és számos publikáció jelent meg mely a minőségi fe l-

sőoktatás témakörét dolgozta fel. Véleményem szerint megállapítható, hogy a felsőoktatás át-

alakulásával és tömegesedésével egyre nagyobb verseny bontakozik ki az intézmények között. 

Egyre inkább piaci szereplővé válnak és egyre inkább a versenyszféra eszköztárának alkalmazá-

sára is támaszkodnak. 

Jelentősen megnövekedett felsőoktatási hallgatói létszám következtében felmerülhet a kér-

dés, hogy a felsőoktatási intézmények minőségi képzéseket folytatnak-e. Mindenképp át kell 

gondolniuk az intézményeknek azt, hogy mit kell tenniük azért, hogy a minőséget – folyamato-

san fenn tudják tartani. 

A felvételi rendszerben rejlő csapdák nem egyenlő esélyekkel indítják el az egyetemeket a 

versenyben, a budapesti egyetemeknek egyértelműen nagyobb a vonzáskörzete, jobbak az esé-

lyeik arra, hogy az államilag finanszírozott keretszámaikat magas pontszámmal jelentkező hall-

gatókkal fel tudják tölteni. Az alacsonyabb pontszámmal bekerülő, sok esetben hátrányosabb 

helyzetből induló hallgatósággal nehezebb dolguk van a felsőoktatási intézményeknek. Mind-

emellett sajnos elmondható az is, hogy a közoktatásból kikerülő tanulók képességei és tudás-

szintje is egyre gyengébb és messze elmarad a felsőoktatásban elvárható bekerülési szinttől.  

A minőség fogalmának definiálásához érdemes beletekintenünk Bálint-Polonyi-Siklós 

(2006) tanulmányába, ahol erre vonatkozóan a gondolkodási logikámhoz teljes mértékben il-

leszkedő összefoglalást találunk: 

Az European University Assosiation (EUA), azaz az „Európai Egyetemi Szövetség‖  2001 

szeptemberében új koncepciót fogadott el a felsőoktatási minőségügyről. Ennek keretében le-

szögezi, hogy az akkreditáció a programok és intézmények minőségére utaló minimumkövete l-

mények teljesítésének nyilvánosságra hozott formális elismerése.  

Így az akkreditáció az adekvát mechanizmus ahhoz, hogy az oktatás minimumkövetelményei 

teljesüljenek, és ezért a minőségbiztosítás érdekében tett első lépésnek tekinthető. Ugyanakkor 

az akkreditáció csak és kizárólag erős belső intézményi minőségértékeléssel együtt használható. 
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Ez a rendszeres belső önértékelés azonban lényegesen nagyobb hangsúlyt kap, ha  kiegészül egy 

független értékelő szervezet által végrehajtott külső értékeléssel. (HOMMONAY, 2003) 

Az EUA szerint a minőség értékelésének:  

– az értékelt intézmények és az értékelő szervezetek közötti együttműködésen és bizalmon 

kell alapulnia; 

– figyelembe kell vennie az intézmények és a programok célkitűzését és küldetését;  

– mérlegelnie kell az egyensúlyt az innováció és a tradíció, a tudományos kiválóság és a tá r-

sadalmi-gazdasági elfogadottság, valamint a tantervi koherencia és a hallgatói választási 

szabadság között; 

– egyaránt vizsgálnia kell az oktatást és a kutatást, valamint a menedzsmentet és az adm i-

nisztrációt; 

– figyelnie kell a különféle hallgatói igényekre, és a nem-oktatási szolgáltatásokra is. 

Az EUA az Európai Felsőoktatási térség megteremtése érdekében kinyilvánított minőségi 

kritériumok a következők: 

– a tudományos autonómia mint a kiemelkedő teljesítmény és versenyképesség eszköze;  

– pontosan megfogalmazott intézményi küldetés, valamint intézményi program célok;  

– átlátható és nem kizáró jellegű felvételi stratégiák, valamint második próbálkozás lehető-

sége és kérvényezési/fellebbezési stratégiák; 

– tantervi minőség; 

– oktatói kar minősége; 

– folyamatos hallgatói visszacsatolás, fogékonyság a hallgatói javaslatokra, ajánlásokra és 

kritikákra; 

– rugalmas struktúra, amely lehetővé teszi a kreditek érvényesítését, az interdiszciplinaritást, 

az átjárhatóságot a különböző programok és intézmények között;  

– az infrastruktúra minősége, illetve megfelelő eszközök elérhetősége;  

– a rendelkezésre álló erőforrások elosztása, valamint lehetőség költségvetésen kívüli forrá-

sok elnyerésére, amely motiválja az oktatói kart, és amely építkezésekbe, beruházásokba, 

valamint eszközökbe egyaránt beépíthető; 

– elszámoltathatóság az emberi és anyagi erőforrásokkal, valamint rendszeres átvilágítás; 

– visszacsatolás az érintettek részéről és a diplomát adó programok munkaerő-piaci igények-

hez igazításának lehetősége; 

– nemzetközi tudományos versenyképesség; 

– belső minőségbiztosítási mechanizmusok; 

– a közéletben és demokráciában játszott aktív szerep; 

– innovációs erőtartalékok műszaki, tudományos, kulturális és művészeti  területeken. 

(HOMMONAY, 2003) 

A téma feldolgozásánál az oktatás definiálására is szükség van, melynél a kiindulási alapot 

Csoma gondolatai adják. Csoma az alábbiakat mondja az oktatásról: „munkaerőt képez a tudás-

piac számára, emberi tőkét akkumulál‖… „ebbéli ismereteivel együtt személyiséget formál-

szocializál, értéket közvetít és értéket alkot, kultúrát közvetít és megvalósítója a kultúraközvet í-

tés kultúrájának, társadalmi létformákat őriz, reprodukál, olykor talán meghaladva, megváltoz-

tatva a létformák valamely dimenzióját‖ 
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Ez a megközelítés teljes mértékben tükrözi az oktatás, az oktatási folyamat összetettségét és 

a folyamatban résztvevők felelősségét is. 

A minőségbiztosítás szempontjából fontos meghatároznunk az is, hogy kik a felhasználói az 

intézmények által nyújtott szolgáltatásoknak. A hallgatók, a gazdasági szféra szereplői, a mun-

kaadók, a tudományos szféra és a társadalom is ehhez a körhöz tartozik. 

A Munkaerőpiac orientációjú minőségbiztosítási rendszer a felsőoktatásban c. kutatásból k i-

derül, hogy a vállalatok a felsőoktatásra vonatkozó minősítések közül első he lyre teszik a gaz-

dasági szféra szereplőinek véleményét, a második helyen a MTA minősítését határozzák meg, a 

harmadik helyet a gazdasági szféra és a minisztériumok képviselőiből létrehozott testületek vé-

leményét jegyzik, míg a negyedik helyre a hallgatók minősítése került. Ezt követte a felsőokta-

tási intézmények közös szervezete, a független szervezek, a minisztériumok és legutolsó helyre 

kerültek maguk az intézmények. A kutatás fontos információkat közöl arra vonatkozóan, hogy 

melyek a gazdasági szféra minőségi elvárásainak legfontosabb elemei. A rangsorban első 15 

indikátorra vonatkozóan a következőket tudhatjuk meg: 

A tanulmány szerint a minőségre ható 81 indikátor közül az oktatott anyag korszerűsége, a 

munkaadók elégedettsége és az oktatás gyakorlatorientáltsága áll a rangsor élén. 

A tanulmány rámutat arra is, hogy a rangsorban meghatározott további szempontokat nem,  

vagy nem kiemelten vesznek figyelembe a felsőoktatási intézmények a minősítési  rendszerei. 

Ezek a következők: 

– A tanulók kedvező véleménye az előadók színvonaláról, 

– A végzettek elégedettsége, 

– A gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező oktatók aránya a kar oktatói között, 

– Az éles gyakorlati problémák aránya a tananyagban, 

– A hallgatók képességei. 

A tanulmány a továbbiakban olyan indikátorokat is kiemel, amelyek már a mai minősítési rend-

szerek alapvető tényezői: 

– A kar tudományos elismertsége 

– A hallgatók motiváltsága 

– A tanulók kedvező véleménye az oktatókról 

– A hallgatók vállalati gyakorlati lehetőségei 

– A hallgatók gyakorlati tapasztalatai 

– Az oktatás szervezettsége 

– Az oktatásba bevont gyakorlati szakemberek aránya  

 

Összefoglalva a tanulmány megállapítja, hogy a vállalati szakemberek alapvetően a felsőok-

tatási képzés olyan indikátorait tartják a minőség szempontjából a legfontosabbnak, amelyek a 

felsőoktatási képzés gyakorlatorientáltságát jellemzik.(POLONYI, 2006) 

A bemutatott irányelvek egyértelműen megfogalmazzák és megadják számomra azt az 

irányt, amellyel tanárként és gyakorló szakemberként azonosulni tudok. A következőkben be-

mutatásra kerülő gyakorlattal kívánom alátámasztani, hogy a felsőoktatási intézményekben van 

olyan módszertan/oktatási program, amely arra törekszik, hogy megfeleljen az oktatási folya-

mattal kapcsolatban álló valamennyi érintettnek. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karát 2000-ben alapították. A 

tradicionális karok mellett nagyon nehéz volt elfogadtatni, a köztudatba  elhelyezni a közgazda-
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sági képzést. A bolognai folyamatot megelőzően a gazdálkodási alapszak keretein belül volt a 

hallgatóknak lehetősége arra, hogy a humánmenedzsment témaköréhez kapcsolódóan ismerete-

ket szerezhessenek. A menedzsment tantárgy képzési modulján kívül először a választható tan-

tárgyak keretében két féléven keresztül tanulhattak humánmenedzsmentet a hallgatók. 

2000/2001-es tanévben elindult első évfolyamnál kezdődött el az első félévi alapozás után a 

második félévben már csoportokban gyakorlati példák megoldása és szituációs gyakorlatokkal 

kiegészített tananyag. A program ilyen kialakításához jó alapot adott az oktatást megelőzően a 

humán szakterületen eltöltött 13 év. Így a gyakorlatból az oktatásba átkerülve különböző HR -es 

munkakörökben megtörtént esetek kerültek be a programba, mellyel az elméleti anyagot jól ki 

lehet egészíteni. Már az első tanévtől különös figyelmet fordítottam arra, hogy a program ért é-

kelését elvégezzék a hallgatók. Ezek alapján valamennyi félévben megtörtént a tantárgyi prog-

ram felülvizsgálata és kiegészítése. 

A vezetés-szervezés tantárgy gyakorlati óráinál került be először a vezetés módszertan tré-

ning jellegű oktatása. A pozitív visszajelzések és a megfogalmazódott igény alapján indítottuk 

el 2003-tól először az egy napos 10 órás csoportdinamikai, és az erre épülő vezetés-módszertan 

3 napos bentlakásos tréninget. Amellett, hogy a tréning alkalmas arra, hogy kiszélesítse a tanu-

lás spektrumát, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására késztet, egyúttal készségek elsajátít á-

sa mellett értéket teremt és formálja az attitűdöket. Mivel tanulási folyamat során az ismere t-

szerzés, képességek, készségek elsajátítása tapasztalatszerzés útján történt az után követés során 

azt tapasztaltuk, hogy a megszerzett tudást magabiztosabban alkalmazzák a hallgatók. Az első 

években 1-1, majd későbbiekben már tanévenként 3 csoport is részt kívánt venni ezekben a 

programokban, ez a hallgatói létszám mintegy 30%-át jelentette. 

 

1. sz. kép: Pillanatkép a „Vezetői képességfejlesztő tréning”-ről 
Forrás: Vezetői képességfejlesztő tréning, Kapuvár, 2009. március 19 -21., saját forrás 

 

2006-tól a bolognai folyamattal nyílt lehetőség a karon arra, hogy a gazdálkodás és me-

nedzsment szakon belül először 2008-ban induljon el a humán szakirányú modul. Ezzel párhu-

zamosan került be a képzési kínálatba a humánmenedzsment posztgraduális képzés és a vezetés -

szervezés mester szak keretein belül az emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés 

szakirány. 
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Célkitűzésünk olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlatban jelen levő legszélesebb hu-

mánmenedzsment eszköztár ismeretével és alkalmazásával képessé válnak a szervezetek humán 

folyamatainak kialakítására és fejlesztésére. 

A képzési programoknál különös hangsúlyt helyezünk a gyakorlati alkalmazhatóságra. Már 

a tantárgyi mátrix és a tantárgyi programok kialakítását is megelőzte a területen dolgozó szak-

emberekkel történő egyeztetés. 

A nappali és levelező képzésnek egyaránt fontos része, hogy a gyakorlati szakembereket is 

bekapcsoljunk az oktatási folyamatba. Legnagyobb erősségünk, hogy több mint 20 éves szak-

mai gyakorlati háttérrel rendelkező vezető tanárok oktatják a tantárgyak jelentős hányadát. Va-

lamennyi, a képzési programban közreműködő oktatónk egyúttal gyakorlati szakember is – hu-

mán tanácsadási, szervezetfejlesztési és tréneri munkákat végeznek. 

Az oktatási programok segítségével kívánjuk a hallgatókat kiemelten fejleszteni. Eddigi ta-

pasztalataink azt mutatják, hogy kifejezetten tehetséges, a szakmai iránti nagy érdeklődést mu-

tató hallgatók jelentkeznek a humán programokba. Ranschburg szerint tehetségesnek tekinthe-

tők azok a tanulók, akik egy vagy több részképességük alapján kiemelkedő teljesítményre képe-

sek. Ebből kiindulva elsősorban tantárgy centrikusan – tehetségfejlesztő foglalkozásokat szer-

vezünk. A gyakorlati órák szakmai tartalmának meghatározása ezen az alapon történik. A hu-

mánmenedzsment elméleti megalapozását követően a hallgatók komplex rendszerek felépítésé-

vel – bérezési-ösztönzési, személyzetfejlesztési és teljesítmény-értékelési – sajátítják el a gya-

korlatban használatos technikákat a különböző szektorokra vonatkozóan. A gyakorlat azt iga-

zolta, hogy a tehetségek időben történő felismerése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 

fejlődés az általunk meghatározott követelmények függvényében alakul, a teljesítményük ered-

ményessége nő az átlagos teljesítményű hallgatókhoz képest. 

A gyakorlatorientált képzési programunk másik pillére az oktatást kiegészítő egyéb lehető-

ségek. A szakmai szervezetekkel (HSZOSZ, SZVT, Személyügyi Klub, HR-mesterkurzus, 

OHE) történő folyamatos kapcsolattartás biztosítja számunkra, hogy az általuk szervezett szak-

mai rendezvényeken hallgatóink is részt vehessenek. Ezeken a rendezvényeken túl már 3 éve 

állandó résztvevői vagyunk a Personal Hungary Szakkiállításnak is. Egyetemi  keretek közt a 

HR kerekasztal fórumok nyújtanak lehetőséget arra, hogy egy-egy témakört neves szakemberek 

közreműködésével dolgozzunk fel. Szakmai tanulmányutak is támogatják a mind szélesebb 

gyakorlati tapasztalatszerzés tárházát. 

A kollégák és a hallgatók gyakorlati lehetőségének kiváló terepét adják az innovációs pro-

jektek is. Az elmúlt 4 évben 8 teljesítményértékelési, bérezési-ösztönzési, folyamatracionalizá-

lási, szervezetfejlesztési projektben közreműködtünk. A szakirányos hallgatók legutóbb a karon 

készülő teljesítményértékelés rendszer „oktatók hallgató értékelése‖-modult készítették el. Ezek 

a projektek a szakmai tapasztalatszerzésen túl alapot adnak a partnerkapcsolatok kiépítésére is. 

A vállalati együttműködések biztosítanak lehetőséget arra, hogy a hallgatók üzemlátogatások 

keretében megismerhessék az ott működő rendszereket. A partneri együttműködés tette lehetővé 

azt is, hogy informatikai laborunkban éles HR informatikai szoftvert működtessünk, amin a 

hallgatóink elsajátíthatják a szakterülethez kapcsolódó ismereteket. A személyes és vállalati 

kapcsolatok teszik lehetővé azt is, hogy szakmai gyakorlati helyeket is találjunk. 

Partnerkapcsolataink között meg kell említenünk a társegyetemeket is, amely nagyon sokat 

jelentenek számunkra. Kiemelt szakmai kapcsolat fűz bennünket a Pécsi Tudományegyetemhez, 

a Pannon Egyetemhez, a Debreceni Egyetemhez, ahonnan kollégák rendszeresen tartanak ven-
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dégelőadásokat különböző kurzusainkon és kollégáink is kapnak felkérést vendégelőadás tart á-

sára. Hitvallásunk az, hogy a tudásmegosztás hozzájárul egyéni, szakmai fejlődésünkhöz. Az 

egyes témakörök feldolgozásánál különböző megközelítési módokkal találkozunk, amely lehe-

tőséget ad arra, hogy ezek figyelembevételével újragondoljuk, kiegészítsük és fejleszthessük 

programjaink szakmai tartalmát. 

Oktatási tevékenységünk eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy a hallgató 

mennyire kötelezi el magát a feladatokban, milyen a kitartása és az érdeklődése. Az minden-

képpen elmondható, hogy a tehetséges hallgatókkal történő foglalkozás más módszertanok al-

kalmazását igényli. Az oktató kreatív attitűdje az, ami alapvetően meghatározza a különböző 

oktatási módszerek kiválasztását, alkalmazásának gyakoriságát. Fontos az oktató beállítódása, 

oktatói kultúrájának kialakítása, mind módszertani, mind értékelési szempontból. A kreatív atti-

tűd a pályaszocializáció folyamatában szerzett tapasztalatok során szerveződik, így kiemelt f i-

gyelmet fordítunk erre. Maga a kreatív attitűd inkább több összetevőből álló attitűdrendszerként 

értelmezhető, melynek irányító hatása a tanár-diák interakció lényeges történéseiben nyilvánul 

meg. Nagy hangsúlyt helyezünk az egyes módszertanok tudatos alkalmazására, értékelésére és 

folyamatos fejlesztésére. 

Cserné összefoglalja, hogy melyek lehetnek azok a kognitív tudattartalmak, melyek hozzájá-

rulhatnak a kreatív tanári attitűdök szerveződéséhez, mintegy prognosztizálva a tehetségekkel 

való foglalkozás eredményességét. A következő tényezőket munkánk során kiemelten fontosnak 

tartjuk: a tanárnak ne legyenek előítéletei a tehetséges tanulókkal szemben, legyen elfogadó és 

együttműködő. Elvárásait a tanulóval szemben a realitás jellemezze, intellektuális fejlődésüket 

olyan feladatokkal segítse, amelyek a teljesítőképesség határzónájába esnek, elkerülve ezzel a 

könnyű sikersorozatok unalmát, biztosítva a kudarc-erőfeszítés-siker egészséges arányát. Jutas-

sa érvényre a tanár vezető szerepét, keltse a tanulóban a fejlesztés terén az irányítottság érzését, 

de ugyanakkor adjon teret a tanítványban meglévő gazdag belső lehetőségek és szükségletek 

kiteljesedésére is. Fiatal kollégáink esetében ezeknek az értékeknek a tudatosítása alapvető fon-

tosságú, melyet a generációkon át felhalmozódott tudás átadása, az utódnevelés – a mentori 

program támogat. 

Gyakorlatorientált oktatás-módszertanunk alkalmazását az teszi lehetővé, hogy a szakirá-

nyokon kis létszámú – 15 fős csoportokban folyik a munka. A hallgatókkal történő személyre 

szabott foglalkozás nagy létszámú csoportokban nehézségekbe ütközne. Fontosnak tar tjuk, hogy 

szakmai szemléletet alakítsunk ki és ne „csak‖ az elméleti ismeretek átadása történjen meg. 

Szemléletformálást úgy tudunk elérni, hogy szakmai és emberi hitelességünkre és elkötelezet t-

ségünkre építünk. Ez valamennyi közreműködő munkatársunkkal szemben elvárás és egyúttal a 

bennük megjelenő igény is. Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy tudományos és módszerta-

ni fórumokon való részvétellel, tapasztalatcserékkel és vállalati projektekben való közreműkö-

déssel biztosítjuk folyamatos fejlődésünket. Közéleti tevékenységet több tudományos és szak-

mai szervezetben folytatunk – HSZOSZ, SZVT. 

Az elmúlt 4 év tapasztalatai az mutatják, hogy sikerült leraknunk azokat az alapokat, ame-

lyekre a jövőben építhetünk. A szakmai gyakorlatokról érkező vállalati visszajelzések az t mu-

tatják, hogy hallgatóink stabil, gyakorlatban alkalmazható tudással kerülnek ki a munkaerőpiac-

ra, elhelyezkedési esélyeik jók. Úgy érezzük, hogy az értékeink, elkötelezettségünk és a folya-

matos fejlődés iránti igényünk biztosítja számunkra a lehetőséget arra, hogy fenntartsuk a szak 
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iránti érdeklődést és a minőségi, stabil gyakorlati tudással rendelkező hallgatókat – ezáltal egy 

minőségi képzés működtetését. Ez a jövő feladata… 

 

 
2. sz. kép: A tudás útja – a HR oktatás hat generációja együtt 

Forrás: Magunkról magunk közt - nem csak magunknak Pécs, 2009. június 25., saját forrás 

 

 

 

3. sz. kép Personal Hungary-n a Rodin Kft munkatársaival 
Forrás: Értékteremtő HR - 19. OHE Konferencia Siófok, 2009. május 12-14., saját forrás 
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FARKAS LÁSZLÓ :  Vevő - ,  fogyasztói - ,  ügyfél- ,  vagy hallgatói  

elégedet tség?  Tartalmi és  vizsgálati  nehézségek az oktatási  piacon,  

különös tekintettel  a  felnőttoktatásra  

Hosszú évek óta beszélünk róla, hogy az oktatás rendszere átalakulóban van. A képzés új fo r-

mái, így nyitott és távoktatás, a rugalmas oktatás, valamint az információs kommunikációs 

technológiák széleskörű térhódítása figyelhető meg. Hozzátehetjük azt is, hogy a Bologna -

folyamat és a szakképzési rendszer változásai is hozzájárulnak ehhez a jelenséghez.  

Az egyetemek, főiskolák már nem kezdik, hanem felismerték a marketing fontosságát, a le-

endő tanulók igényei felmérésének, az ehhez igazodó rugalmas oktatási programok bevezetésé-

nek, az intézményi arculat, kedvező megjelenésének, a marketing kommunikációs eszközök 

alkalmazásának, tehát a hallgatók (vevők) meggyőzésének szükségességét az általuk nyújtott 

szolgáltatás számára. A láthatóság, átláthatóság, különbözőség, következetesség és eredetiség 

megteremtése a kedvező szervezeti image és az értékes hírnév létrehozásának, valamint a szak-

mai programok érvényesülésének feltételei. 

Az oktatás területe (iparága) jól elkülöníthető területekre osztható: közoktatás, szakoktatás, 

felsőoktatás, felnőttképzés. A marketing-tevékenység látványos megjelenése a felsőoktatásban 

figyelhető meg, az elérhető tanulmányok is alapvetően ebben a szegmensben vannak. Ugyanak-

kor kiindulva Koltai (1995) meglátásából az oktatás részben, vagy egészben üzleti jellegű, a 

felnőttképzésre egyre inkább, mint a felsőoktatás vállalkozására tekinthetünk.  

Kotler (1979) szerint bármely szervezet tevékenysége tekinthető úgy, hogy vevői és eladói 

vannak, de egy oktatási intézmény [költségvetési] nem képes sohasem teljesen marketing ala-

pon működni. 

Miközben a gazdaság globalizálódása helyenként a nemzetállamok önállóságát veszélyezte-

tik, a kisebb helyi közösségek mégis kiesnek a globális, nemzetközi gazdasági életből. Ugyan-

akkor a helyi közösségek kulturálisan mégis a globalizációs hatásnak vannak kitéve 

(STEVENSON, 2002). 

A hálózatosodás következményeként a való létezés, mint helyhez kötöttség eltűnik , a hely, a 

fizikai tér történelmi fogalommá válik, de legalábbis annak tűnik (HANNIGAN, 1998; RITZER, 

1999). A hely nélküli világ révén a „területi‖ különbségek eltűnnek (AUGÇ, 1995).  

Ennek ellenére a hely egyre jelentősebb szerepet tölt be a vállalkozások termékeinek értéke-

sítése során. 

A marketing világirodalma újra felfedezi a csatornapolitika ama részét, amely az értékesítési 

helyek kialakításával, atmoszférájával foglakozik (COVA, 1999). 

Mindez kapcsolódik a posztmodernizmus, a hiperrealitás, a hedon izmus fogalmaihoz. A 

posztmodern alapvetően esztétikai fogalom, melynek kialakult gazdasági alapú rendszere is. 

Egyértelmű fogalma még nincsen, sajátosságai a hiperrealitás, a töredezettség, a fordított terme-

lés, a tárgyak periférikussá tétele, a határosság. Hiperrealitás alatt a kiberteret és a pszeudo vi-

lágokat kell értenünk, ahol a valóság és a fantázia összemosódik, összemosódhat. A töredezet t-

ség a fogyasztók egyediségére utal. A fordított termelés nem más, mint a kereslet, az egyedi 

kereslet kielégítési képességének a követelménye. A határosság és a tárgytalanság a személyek 

elhatárolódására utal. Menedzseri oldalon kiemelkedő implikációként a kommunikáció többé r-

telműsége és szegmentációs elvek megkérdőjeleződése adódik. Vagyis a reklámokat minden 

ember másként, a saját személyiségének megfelelően értelmezi, a befogadójától függ, hogy m i-
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ként értelmezi annak tartalmát, nincsenek általánosítható üzenetek, melynek következtében pé l-

dául nem kell költséges teszteléseket végezni. A szegmentáció és az arra épülő célpiac-választás 

és pozicionálás értelmetlennek tűnik az egyéni fogyasztók miatt. E fogalmakkal egyidejűleg, a 

hely kérdése mellett eltörpülve az időtényező az az elem, amely jelentősen átértékelődik a mai 

világban, és együttesen alakítja, átalakítja a piacot. 

A vállalkozások jövőbeli sikerének titka a kiterjesztett értelemben vizsgált terméknek a te r-

melő/eladó és a fogyasztó kölcsönös tapasztalati értelmezése, melyet Brown (2001) a felek dia-

lektikus interakciójaként ír le, és a posztmodern piac sikertényezője. Çrthetőbb a megfogalma-

zása Törőcsiknek (2002), aki empatikus marketingnek nevezi ezt a folyamatot, természetesen 

valamivel egyoldalúbb kommunikációs, interakciós megközelítésben, de napjainkban mégis 

valószerűbben. 

Alderson (1957) idejekorán rámutatott – mert ugye hol volt még ekkor az Internet-, hogy 

nem a marketingtevékenység által generált hasznosság számít, hanem a hasznosságot előállító 

teljes folyamat marketing szempontú értelmezése. 

Az érték, a minőség és az elégedettség fogalma különböző nézőpontokból értékelhető. A 

szimbiotikus fejlődés ellenére mind a mai napig jelentős különbségek vannak az irányzatok kö-

zött. Az érték és a minőség fogalmának, azok helyes értelmezésének jelentős hatása van a válla-

latok működésére az elégedettség és a lojalitás fogalmán keresztül. 

A XX. század utolsó éveitől a piacokon működő vállalkozások az értékorientáció korszakát 

élik, azaz e vállalatok az értéket helyezik a menedzsment figyelmének középpontjába. A gazda-

ság hajtóereje az internet, mely ideológiailag a hálózat (a kapcsolatok) paradigmáját jelenti 

(SWEET, 2001). A másik oldalon a vevőérték fogalma található, mely – gazdasági értelemben – 

a vevőknek nyújtott hasznosság. Napjainkban, az értékorientáció korszakában, a vállalkozások 

alapvető célja, sikerük alapfeltétele a vevőérték-teremtés. 

 

Érték, hasznosság és minőség 

A fogyasztó akkor fogad el valamely szükséglete (igénye) kielégítésére felkínált terméket, ha az 

értéket jelent számára. Az érték ugyanakkor nehezen megragadható fogalom. A leggyakrabban 

előforduló meghatározás szerint az érték a hasznosság és a ráfordítások összevetése alapján ala-

kul ki. Ebből következik, hogy sem a legjobb termék, sem a legalacsonyabb ár nem győzi meg a 

potenciális vevőket. 

Sokat használt vevői érték meghatározás a mikroökonómiából származó gazdasági hasznos-

ság elmélete, amely szerint négy alaphasznosság (idő, hely, forma és tulajdon) egyszerre történő 

érvényesülése jelenthet értéket a fogyasztó számára. Ez a megközelítés általánosabban vizsgálja 

a vevői értéket és alapjának tekinthető az érték-meghatározásoknak, amelyek ezen gazdasági 

hasznosságokat operacionalizálják a vállalati működés szintjére. Ugyanakkor a hasznosság fo-

galma a szükségletek kielégítéséből fakadó élvezetek összehasonlításából vezethető le, vagyis a 

fogyasztásból fakadó összkielégülés, szubjektív élvezet (SAMUELSON, 1990). Ezzel szemben 

felhozható, hogy egy termék akkor hasznos, ha fogyasztják, és egy terméket akkor fogyaszta-

nak, ha hasznos. A hasznosság hogyan mérhető? Akár kardinális, akár az ordinális irányzatot 

vesszük alapul, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fenti fogalom szerint a hasznosság 

szubjektív élvezet. 

Minden fogyasztó rendelkezik múltbéli tapasztalatokkal, valamint prekoncepciókkal, összes-

ségében valamilyen értékelvárásuk van adott termékkel szemben. A vásárlással szerzett termék 
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(észlelt) értékének értékelváráshoz viszonyított különbsége függvényében alakul ki az elége-

dettség, majd esetlegesen az újravásárlás, a lojalitás. A fogyasztó elégedettsége a termék hasz-

nálata során alakul, vagyis nem statikus állapot. 

A fenti érték-koncepciók valamilyen „statikus‖ értéket határoznak meg, lényegében a vég-

eredményre koncentrálnak, magát az értékteremtési folyamatot nem tartalmazzák. Az értékte-

remtés folyamatát és az értékre ható vállalati tevékenységeket jól mutatja Porter (1985) érték-

lánc koncepciója, amely az értéket, mint végeredményt magyarázza. A gondolat jól megfogható 

Heskett (1994) értékláncában is. 

Lényeges, hogy a termék által nyújtott hasznosság, illetve annak tényezői közül melyeket  

ismeri fel a vevő, illetve melyeket tart szükségesnek. A szükségesség jelentősége abban áll, 

hogy az észlelt érték elfogadott értékké válik-e, azaz a vevői érték inkább a vevő által érzékelt, 

mintsem objektíven meghatározható az eladó által (DUMOND, 2000). 

Az érték középpontjában a minőség áll. A minőség az ISO-rendszer fogalma szerint az a 

mérték, amennyiben a lényegi paraméterek megfelelnek az elvárásoknak.  

Garvin (1987) különböző területeket vizsgálva próbál átfogó képet adni a minőség megköze-

lítéséről: 

– Transzcendens: a minőséget csak azután érthetjük meg, miután jó néhány hatás érte, ame-

lyek nyomán kialakulnak jellegzetességei. Tehát e szerint a minőséget nem lehet definiá l-

ni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. 

– Termék alapú: a minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy hiányán alapszik. Ha 

valamely tulajdonság kívánatos, akkor az illető tulajdonság jelenléte esetén a termék vagy 

szolgáltatás igen jó minőségű. 

– Termelés alapú: a minőség egy adott termék vagy szolgáltatás megfelelése előre  meghatá-

rozott kívánalmaknak vagy specifikációknak. Ha nem sikerül a kívánalmaknak megfelelni, 

az eleve a minőség hiányát jelenti. 

– Felhasználó alapú: a minőség a "néző tekintetében rejlik". A minőség meghatározásának 

egyetlen feltétele az, hogy képesek vagyunk-e a vevők igényeit, elvárásait, szükségleteit 

kielégíteni. 

– Érték alapú: a minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú terméket vagy szo l-

gáltatást ajánlunk a vevőnek elfogadható költséggel vagy áron. 

Lapierre (2000) a minőség (hasznosság) összetevőit a következőképpen általánosítja: ter-

mékhez kötődő (alternatív megoldás a problémára, termékminőség, termék testreszabása), szo l-

gáltatásokhoz kötődő (reagálóképesség, rugalmasság, megbízhatóság, technikai hozzáértés), 

személyes kapcsolathoz kötődő (eladó imázsa, bizalom, szolidaritás) hasznosságok. Ezzel 

szemben állnak a vevői ráfordítások: ár, idő- és energiaráfordítás, konfliktusok kezelése. 

A minőségmenedzsment fejlődési fázisai az ellenőrzéstől a minőségellenőrzésen és minő-

ségbiztosításon keresztül jutott el a minőségirányításhoz. 

Garvin (1987) határozza meg legtömörebben a minőségirányítás célját: az értékesítés növe-

lése (a piaci pozíciók megerősítése, a vevői megelégedettség fokozása, a régi vevők megtartása, 

új vevők megszerzése) és költségmegtakarítás (a termelékenység növelése, a rossz minőség 

költségeinek csökkentése (utólagos javítások, visszáru, selejt)).  

A hasznosság tágan értelmezve a minőség, mely technikai fogalomnak tekinthető a marke-

ting irodalomban (REKETTYE, 1999). 
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A minőség értelmezése ugyanakkor termékkategóriánként, vevőcsoportonként, vásárlási kö-

rülményenként változik. A funkcionális és emocionális hasznosság arányai éppen ezekre veze t-

hető vissza. A vizsgálathoz a minőség fogalmát elemeire kell bontani. A minőség dimenziói 

(GARVIN, 1987): 

– Teljesítmény: a termék alapvető működési jellege, mérhető tulajdonság. Nem jelent felté t-

lenül hasznosságot a fogyasztó számára, ami az alapigény kielégítésén felül jelentkezik . 

– Jelleg: a teljesítmény másodlagos megjelenése, objektívebb mércét jelent. Olyan jellegze-

tesség, amely kiegészíti az „alapműködést‖, a fogyasztói igény kielégítésének funkcionális 

hordozója. 

– Megbízhatóság: ez a dimenzió a termék „rendellenes‖ működésének valószínűségét tükrözi 

egy meghatározott időperióduson belül. 

– Megfelelőség: a termék megjelenésében és működésében teljesíti a felállított standardokat. 

A jó „minőség‖ egy tűréshatáron belül értelmezhető, célértékek és hibahatárok. 

– Tartósság: technikailag a használat száma, a termék élettartama. Gazdaságilag a „pótló‖ 

ráfordítások és a kicserélés költségének kapcsolatához köthető. Kapcsolódik a megbízható-

sághoz, befolyásolja a működés környezete. 

– Kiegészítő szolgáltatás: kiszolgálás és szervizháttér, ideértve az udvariasság és az időigény 

kérdését. Megítélése ritkán tárgyilagos. 

– Esztétika: szubjektív dimenzió. Egyéni, személyes percepció és preferenciarendszer függ-

vénye. Nem általánosítható, de csoportok képezhetők. 

– Észlelt minőség: a fogyasztóknak nincs teljeskörű információjuk a termékekről, szolgálta-

tásokról. Összehasonlítani csak közvetetten lehet, illetve bizonyos dimenziókat nem lehet 

értékelni (pl. új termék). A hírnév, az arculat, a reklám, a márka  jelentős befolyásolással 

bír a minőség (fogyasztói) megítélésénél. 

A dimenziók közül néhány kölcsönösen erősíti egymást, néhány pedig független a másiktól. 

A termékek minőségét – ideértve a kevésbé megfogható szolgáltatásokat is – több dimenzióban 

lehet becsülni. A vállalatoknak egyidejűleg kell figyelniük valamennyire, de valójában csak 

ritkán lehetséges mind a nyolc esetében magas szinten teljesíteni (vagy elfogadhatatlanul magas 

árakon). Gyakori, hogy a technológia szab határt, vagy a minőség egy dimenziójának fejlesztése 

egy másik dimenzió rovására tehető meg. A fejlesztési lehetőségeket fel kell tárni, a vállalatve-

zetők feladata pedig a különböző dimenziók közül stratégiai alapot választani.  

A „termelési‖ folyamat helyett a fogyasztói igényekre kell nagyobb figyelmet fordítani, és 

nem csak úgy tekinteni a minőségre, mint megoldandó probléma, hanem mint versenyképességi 

tényező. A vállalatnak azt kell tudnia, hogy mit akar holnap a fogyasztó, mik lesznek az elvárá-

sai, mit kell nyújtanunk, illetve legyen meg a képesség, vagy legyen megszerezhető, kifejlesz t-

hető az a termelési színvonal, amivel ez elérhető (PINE ET AL., 1993). 

Szinte minden minőséggel, minőségmenedzsmenttel foglalkozó kutatás, egybehangzóan 

megállapítja, hogy a minőség és a vevői elégedettség fontos eleme a gazdasági sikernek 

(ANDERSON ET AL., 1994). Ennek tükrében nem meglepő az a tény sem, hogy a marketing szak-

irodalom legnépszerűbb kutatási témája az elmúlt 30-40 évben.  
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Elégedettség és lojalitás 

A fogyasztói elégedettség mérésének gyökerei a TQM (ISO) alapelveiből eredeztethetők. 

Ugyanakkor a marketing inkább pszichológiai oldalon kezdte el kibontani a minőség fogalmát.  

Fornell (1992) a vevői elégedettségből származó előnyöket határozta meg:  

– Emeli a lojalitást (a fogyasztó visszatér vásárolni, illetve gyakrabban vásárol).  

– Csökkenti az árrugalmasságot (többet hajlandó fizetni, tolerálja az áremelkedést).  

– A fogyasztó elszigetelése a versenyhatásoktól. 

– A jövőbeni tranzakciós költségek alacsonyabbak (gyakrabban és nagyobb mennyiségben 

vásárol, illetve a vállalat más termékeit is szívesebben veszi.) 

– Csökkenti a hiba költségeit. 

– Új fogyasztó megnyerésének költsége alacsonyabb. 

– Fokozza a vállalat jó hírnevét. 

Hagyományosan és legtöbbször használt, megközelítés az elvárás / meg nem felelés 

(diszkonfirmációs) paradigmája. A modellben a fogyasztó összehasonlítja a termék/szolgáltatás 

teljesítmény észlelését az elvárásaival. 

Az elégedettség nemcsak a termék/szolgáltatás tulajdonságának teljesítményétől függ, ha-

nem az elvárástól is, sőt az elvárás pozitívan hathat a vevői elégedettségre (ANDERSON ET AL., 

1994). Az elvárás lényegében összegyűjtött információ a piacról, ami az adott eladó minőségére 

vonatkozik. Az elégedettség fogalmában tranzakciós szemlélet dominál, ezzel szemben a minő-

ség a vevők átfogó értékelését tükrözi (BEERLI ET AL., 2004). Homburg (2010) kutatási eredmé-

nyei szerint a hosszabb időtávon kumulálódó elégedettség bír relevanciával a fogyasztói maga-

tartás szempontjából. 

Általánosan elfogadható, hogy a vevői elégedettség fokozza a pénzügyi teljesítményt (jöve-

delmezőség) és hatással van a piaci részesedésre. Anderson (2004) kutatásában rávilágított, 

hogy az a vállalat, amelyik magas vevői elégedettséget ér el, az magas gazdasági hozadékot is 

élvez. Azonban ez a hozadék nem azonnal jelentkezik. 

A vevői elégedettség hatását a vállalat jövedelmezőségére és piaci részesedésére általában a 

vevői lojalitáson keresztül magyarázzák, azaz szoros összefüggés van a vevői elégedettség és a 

vevői lojalitás között. Dumond (2000) szerint a magas vevői elégedettség lojalitást eredményez, 

megtartja a vevőt és újakat vonz. Tehát valójában a lojalitás az, ami hat a vállalat teljesítményé-

re azáltal, hogy növekszik az újravásárlások száma és a vevőmegtartás mértéke. 

A vevői elégedettség és a lojalitás kapcsolatát tekintve nincs egyetértés a szakirodalomban. 

Nem azt vitatják a kutatók, hogy az elégedettség és a lojalitás között szoros a kapcsolat, hanem 

egyrészt a kapcsolat milyenségét, másrészt pedig azt, hogy a vevői elégedettség önmagában 

létrehozhat-e lojalitást. A kapcsolatot tekintve az elégedettség hosszú távon hat a lojalitásra 

(MITTAL ET AL., 1999), illetve a fogyasztó pozitív elégedettség esetében is felbonthatja a kap-

csolatot (STAUSS ÇS NEUHAUS, 1997), valamint a magas szintű elégedettség nem biztos, hogy 

emeli a vásárlók megtartásának szintjét. Ugyanezt a gondolatmenetet Reichheld (1996) kissé 

sarkosan így fogalmazza meg: „nem az a kérdés, hány vevő elégedett, hanem hányat tudunk 

megtartani‖. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a lojális vevő nem feltétlenül jövedelmező 

vevő. 

Mindezekből következően a vevői elégedettség nem egyedüli indikátora a lojalitásnak, szük-

séges, de nem elégséges feltétele. 
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Kijelenthető, hogy az érték az egyik legfontosabb közös elem az észlelt teljesítmény (minő-

ség), mint kognitív tényező, és a magatartási szándék között. Gyakran vizsgált kategória még az 

érintettség és az elkötelezettség, amelyek alapvetően érzelmi jellegű fogalmak.  

Így tehát probléma a szolgáltatások minőségének definiálása, egyrészt azért, mert a külön-

böző szolgáltatások esetében más és más paraméterek dominálhatnak a minőség megítélésében, 

másrészt pedig a fogyasztói észlelések szubjektivitása miatt. 

 

A minőség és az elégedettség mérésére szolgáló modellek  

A minőség és az elégedettség mérésére több módszer ismert, ám egyik sem tökéletes, célszerű 

egymással párhuzamosan alkalmazni őket. Az alapvető, leginkább elterjedt szolgáltatásminő-

ség-modell az észlelt és az elvárt teljesítmény különbözőségét veszi alapul (GRÖNROOS 1984; 

PARASURAMAN, ZEITHAML ÇS BERRY, 1985). GRÖNROOS (1984) feltételezése szerint a szolgálta-

tásminőség két dimenziója különböztethető meg: technikai és funkcionális minőség. Az előbbi a 

teljesítés végeredményét, az utóbbi a szolgáltatásnyújtás folyamatát, a teljesítés módját jelöli.  

1. sz. ábra: A Grönroos-modell 
Forrás: Grönroos (1984) In: VERES, 2005 

 

Parasuraman és társai (1985) nevéhez fűződik: a SERVQUAL vagy gap-analysis (rés-

elemzés) modell megalkotása. Abból a feltevésből indult ki, hogy a minőség a vevő "globális" 

értékítélete. A minőség meghatározó elemeinek először tíz, majd néhány évvel későbbi munká-

jában öt faktort (dimenziót) jelölt meg: fizikai megjelenés (fizikai lehetőségek, a személyzet 

megjelenése), megbízhatóság (szolgáltatás teljesítésének képessége), biztonságérzet (képesség, 

gyakorlat), reagálási készség (hajlandóság a gyors szolgáltatás nyújtására, alkalmazkodás), em-

pátia. (A faktorokat 22 tényezőből képezték). E dimenziók észlelt és várt jellemző iből vezette le 

a vevő által észlelt minőséget (5. rés), ami egyben a fogyasztó elégedettségének mértéke is. E 

felfogásban a kommunikációs hibák alakítják ki a vevő tényleges észlelését (2. sz. ábra). 

A gyakorlati kutatások során ez a modell áttörésnek tekinthető annak ellenére, hogy számta-

lan elméleti és gyakorlati probléma merült fel (különösen a mérés idealizáló jellege). Az áttörés 

abban áll, hogy a fogyasztás folyamata áll a középpontban, nem a fogyasztás eredménye, min t-

hogy a fogyasztók (felhasználó) a szolgáltatás nyújtásának teljes folyamatát értékelik, nem kizá-

rólag a végeredményt, mint teszik azt általában a fizikai paraméterekkel leírható termékeknél. 
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Így végső soron a fogyasztók értékítéletét komplexebben képes megragadni, és mindennapi me-

nedzseri döntések során felhasználható eredményeket szolgáltat. 

Az elégedettségvizsgálat eredményeinek értékelésére használt módszer az ún. gap -analízis. 

A módszer összhangban van a szolgáltatásminőség meghatározására használt dimenziókkal, 

vagyis az észlelt és az elvárt teljesítménnyel – a fogyasztók igényét (fontosság) veti össze a 

szolgáltató teljesítményével (elégedettség). A módszer a kutatásokban is egyszerűen felhaszná l-

ható. Alapvető célja a módszernek feltárni azokat az eltéréseket, amelyek a vizsgált kérdéskö r-

ben (a szolgáltatás egyes paramétereire vonatkozóan) felmerülnek. Amennyiben a fontosság 

értéke meghaladja az elégedettségét, akkor alulteljesítésről beszélünk, így definiáltuk a szolgá l-

tatás egy gyenge, a jövőben fejlesztendő pontját. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatásminőség 

fogalma nem egyértelműen tisztázott, nincsen egyértelmű, egzakt fogalmi meghatározás, hozza ma-

gával, hogy általánosnak elfogadható mérési modell sincsen. 

2. sz. ábra: A gap-analízis 
Forrás: Zeithaml et al. (1985) In: VERES, 2005 

 

Cronin és Taylor (1994) nevéhez fűződik a SERVPERF-modell. A minőséget attitűdként 

szemlélik és a megfelelés – fontosság elve szerint tartják számszerűsíthetőnek. Vagyis, a tapasz-

talt teljesítés, teljesítmény értékelendő, a kapott értékeket a jellemzők fontossági sorrendje sz e-

rint súlyozva jutunk a minőség értékítéletéhez.  

Rust és Oliver (1994) modellje a grönross-i dimenziókhoz egy továbbit emel ki, a szolgálta-

tás környezetét. 

A modellek részletesebb összefoglalása Brady és Cronin (2001), Seth et al., (2005), illetve 

Becser (2008) kiváló munkáiban olvasható. 
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Minőség / elégedettség az oktatásban 

A fejlett országokban teret nyert a tudáspolitika koncepciója, mely szerint a társadalom érdeke 

az, hogy minél többen rendelkezzenek felsőfokú képzettséggel. Statisztikailag a fiatal ko rosz-

tálynak közel 50%-a már felsőfokú képzettséggel rendelkezik, és az Európai Unió is fogalma-

zott meg további ide vonatkozó elvárásokat. 

A felsőfokú képzés tömegessé vált. Csak a kérdés egyik oldala a kínálat bővítése, esetlege-

sen új intézmények létrehozása. A másik oldalon az egyetem és a főiskolák fokozatosan ver-

senyhelyzetbe kerültek – függetlenül a megnövekedett kereslettől. A versenyhelyzet pedig 

megköveteli azt, hogy ezek az intézmények is alkalmazzák a marketingszemléletet: vegyék f i-

gyelembe a szolgáltatást igénybevevők elvárásait, legyenek „hallgató-centrikusak‖. A hallgató 

centrikusság egyik fontos feltétele az, hogy megismerjék a hallgatók véleményét, képet kapja-

nak a hallgatók elégedettségéről. 

Az ipari tömegtermelés korának beköszöntével az elosztási csatornák elválasztották a terme-

lőket, illetve a termékeket és szolgáltatásokat, és a minőségbiztosítás, az elégedettségmérés 

szükségességét hozta magával. Ez az elválás nem ilyen látványos az oktatás tömegtermelésre 

való átállásával. Ellenben nehezebben kezelhető és talán fontosabbá is vált, mint a hagyomá-

nyos iparágakban. 

Az oktatási folyamat ellentmondásos célrendszerrel rendelkezik – a többpiacosság mellett a 

hallgatók rövid és hosszú távú célrendszere jelenti az ellenmondást (lásd: követelményszintek 

degradálása). 

Kardinális kérdés, hogy a hallgató ügyfélként, vagy termékként (tanulóként) kezelendő -e, 

amely inputként kerül a rendszerbe „transzformációra‖. Avagy fogyasztónak tekinthető -e a 

hallgató vagy vevőnek? Stodnick és Rogers (2008) a fogyasztói státusz mellett teszi le a voksát. 

A kutatók többsége csak az ügyfél kategóriájában gondolkodik – már ez is az új megközelítés. 

Ellenpéldaként citálhatjuk Khan és Baig (2010) konklúzióját, miszerint az oktatásnak két „sz i-

nonimája‖ van: a tanítás és a tanulás. 

Iparágtól függetlenül is egyre gyakrabban jelenik meg a vevő- helyett a fogyasztói elége-

dettség. A felsőoktatásban Hetesi és Kürtösi (2009) ezt arra vezeti vissza, hogy a hallgatók köz-

vetlenül nem fizetnek az igénybe vett szolgáltatásért. Miért is ügyfél, illetve fogyasztó? A hall-

gatók nem csak tudást szereznek, nemcsak intellektuálisan fejlődnek, hanem szociálisan, érze l-

mileg és kulturálisan is (TAM, 2002). McLaren (1974) megfogalmazásában az oktatás egy fo-

lyamat, melyben a gyerekekből a társadalom számára hasznos felnőttek válnak. 

Tekintettel arra, hogy a „spártai módszerek‖ ma már hatástalanok, az oktatási ágazat átala-

kult ügyfél-orientált iparággá. Jellegénél fogva a felnőttoktatás piacán sokkal erőteljesebben 

megfigyelhető a jelenség. 

Az oktatás esetében már ott kezdődnek a nehézségek, hogy mit is tekinthetünk terméknek? 

Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás vagy fogyasztás cé l-

jából felkínálható, s amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet ki. Oktatás esetében az 

alapvető tevékenységi kör az oktatás, a képzési kínálat. Ezen túlmenően a kutatásról, a tanács-

adásról, az oktatást kiegészítő hallgatói szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatásokról (kollég i-

um, sport lehetőségek, utazás, könyvtár, stb.) is beszélhetünk. A felsőoktatás kutatási tevékeny-

ségét is tekinthetjük úgy, mint a magas minőségű oktatási szolgáltatás előfeltételét és eszközét, 

illetve bevételszerzési lehetőséget. 
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Összességében az oktatási piac – jelen gondolatok szempontjából leszűkítve a felső- és fel-

nőttoktatásra – fő tevékenysége az oktatás. 

Ki veszi igénybe a szolgáltatást? Elsődleges ügyfél a „hallgató‖, a képzésben részt vevő. 

Ámde nem lehet figyelmen kívül hagyni azon érdekelteket/stakeholdereket sem, akik nem csak 

egyszerű befolyásoló szereplőként van jelen. Különösen a szülők és a munkáltatók tartoznak 

ebbe a körbe. Valamivel gyengébb, avagy áttételes fogyasztó az oktató, a helyi közösségek, az 

állam, a volt diákok csoportja (szájreklám, újravásárlás). 

Barakonyi (2004) szerint intézmények teljesítményét a munkaerőpiac méri meg utólag, és az 

eredményesség annak függvényében értelmezhető, hogy a végzett hallgatók miként tudnak elhe-

lyezkedni, milyen karrierlehetőségeik vannak. Továbbfejtve, meddig marad adott munkáltató-

nál, lesz-e kollégája ugyanarról a képző helyről? 

A munkaadók értékítélete nagyobb súllyal esik latba a felnőttoktatás területén. Gondoljunk 

csak arra a helyzetre, amikor továbbképzés, tréning jelenti a szolgáltatást. Több síkon is a mun-

káltató méri meg a szolgáltatást, sőt, fogyasztóként is tekinthetünk a vállalkozásra. Çs miért 

tanul a magánszemély? Ebben az esetben már nem feltétlenül az alapismeretek, az alapművel t-

ség megszerzése a cél. Ha nem is így fogalmazódik meg az emberekben, de végül is a nagyobb 

haszontermelő képesség, a több hozzáadott érték opciója jelenik meg mögöttes tényezőként.  

Mindkét esetben lehet a finanszírozó a szolgáltatás igénybe vevője vagy az állami szféra – 

normatív támogatás, hozzájárulás, pályázati támogatás –, melyet redisztribúció keretében az 

adófizetők térítenek meg. Utóbbi esetben kettős a számonkérés – az állam kvázi jó gazdaként 

ellenőriz. 

Felmerül a kérdés, hogy miként egyeztethető össze ez az értékítélet a hallgatók, ügyfelek fo-

lyamatban megélt érzéseivel, élvezetével. 

Ha célszerűen megállapodtunk abban, hogy a felsőoktatás elsődleges fogyasztója a hallgató, 

akkor a felsőoktatásban kínált termék az a kompetencia és tudás lesz, ami létrejön a hallgató 

fejében, amit végül a diploma reprezentál. 

A felsőoktatás, mint speciális szolgáltatás is értelmezhető. Alapvető jellemzői eltérő súlyúak 

az általában vett szolgáltatásoktól, melynek következménye, hogy speciális elvárásoknak kell a 

szolgáltatást nyújtónak megfelelni. Az oktatás rendelkezik a szolgáltatások általános jellemző i-

vel (CANTERBURY, 1999), azaz a négy alapjellemzővel (megfoghatatlanság, elválaszthatatlan-

ság, ingadozás és romlékonyság), melyek közül a megfoghatatlanság és az elválaszthatatlanság 

különösen kiemelkedik. Az oktatás területén a fizikai paraméterek, fizikai jellemzők előrejelző  

képessége igen gyenge, alig jelent viszonyítási alapot. A szolgáltatás legfőbb különlegessége a 

hallgatók (fogyasztó) és a felsőoktatási intézmény (szolgáltató) speciális kapcsolatából ered. Az 

oktatási intézményekben, vállalkozásokban az elégedettség vizsgálat azért is sajátos, mivel a 

hallgatók nem csak egyszerű fogyasztói az egyetemek-főiskolák szolgáltatásainak, hanem aktív 

részesei is annak. A hallgató nagyon erősen bevonódik a szolgáltatás folyamatába, mely folya-

mat hosszabb ideig tart. Képességei, készségei, attitűdje, hozzáállása, motivációja mind befo-

lyásolják a szolgáltatást, tehát egymástól rendkívüli mértékben eltérő „hozott termékkel‖ dolgo-

zik a szolgáltató. Sőt, a felsőoktatási szolgáltatás minőségét a hallgató (teljesítménye) alapvető-

en meghatározza. 

Így tehát kirajzolódik az oktatási piac kettős / hármas jellege: tudáspiaci – önmagában is ket-

tős jelleggel: hallgatók és állam vagy vállalkozás –, munkaerőpiaci és egyéb kiegészítő szolgál-
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tatások. Piskóti (2008) hozzáteszi még az innovációs piaci  síkot is, mely a kutatások hasznosítá-

sát takarja. 

Az empirikus mérés szempontjából felmerül, hogy akkor mit, hol, kivel mérjünk? A jelen t-

kezőket, az aktív hallgatókat, a végzett hallgatókat, a munkaadókat tekintsük mintasokaságnak? 

A jelentkezők nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mi is várja majd őket adott kép-

zőhelyen. Sokkal inkább döntési magatartásról van szó, attraktivitásról, melyet számtalan kö-

rülmény befolyásol. Például a szülők; a térbeli hely (regionalitás!); a tandíj/költségtérítés össze-

ge (a pénzben kifejezett költség nem mindig arányos az értékkel, illetve a fizetőképességben is 

jelentős különbségek vannak); a hálózatosodásból kifolyólag az ismerősök, barátok választása. 

Az aktív hallgató esetében az elégedettség interpretálása lehet az intézmény elhagyása (KARA – 

DESHIELDS, 2008). Az elégedetlenséget kifejezheti a kontaktórák elmulasztása is. Bár e vetüle-

tet bonyolítja, hogy a fogyasztó teljesítményértékelésére is sor kerül, sőt a szolgáltatók hoznak 

olyan döntést is, hogy a fogyasztó teljesítménye miatt nem hajlandók a szolgáltatás további 

nyújtására. Nem elhanyagolható, hogy a lemorzsolódás, a kimaradás eredezhet emberi gyenge-

ségből, koncentrálási hiányosságokból, az önbizalom elvesztéséből, a motiváció hiányából – 

különösen a felnőttképzés területén a munkaadó vagy jogszabály által előírt képzések –, stb. A 

Total Quality Management elméletéhez (is) köthető zéró hiba koncepció érdekes vetülete, h i-

szen a szolgáltatás folyamathibájának tekinti, ha adott kurzust a hallgató sikertelenül t eljesíti 

(LAWRENCE ÇS MCCOLLOUGH, 2004). Kiküszöbölésére oktatástechnikai és oktatás-módszertani 

eszközök alkalmazhatóak. Ugyanakkor Turner (1995) rámutat, hogy a sikeres teljesítéshez a 

hallgatók előzetes tudására is szükség van. 

A végzett hallgatók elégedettségének vizsgálata is megtévesztő lehet, mivel véleményük az 

idő múlásával tendenciózusan javul, „megszépül‖, értékítéletüket munkahelyi sikerességük, 

kudarcaik befolyásolják  

A szakirodalom azonban számos ilyen vizsgálat található, hiszen a lojalitás szájreklám vetü-

letében jelentős szereplők. Továbbá adott a helyzet, hogy tapasztalatok alapján akár sokkal job-

ban meg tudják ítélni egy képzés, egy szolgáltatás minőségét, hogy mi volt jó, és mik a hiá-

nyosságok! 

A munkaadók esetében a hallgatók tudásának, készségeinek, képességeinek értékelése törté-

nik. E kérdéssel nem csak a munkaadók foglalkoznak, hanem „állami‖ oldalról is születnek á t-

fogó tanulmányok. Ezek azonban nem terjednek ki a felnőttoktatás területére, ahol – ahogy az a 

korábbiakban már említésre került – más változók adódnak, mint a pályakezdők „munkára való 

alkalmasságának vizsgálatánál‖. 

A felnőttoktatásban való részvétel sajátos motívuma lehet a statisztikailag is kimutatható 

magasabb kereseti lehetőség, vagy éppen a magasabb általános műveltség megszerzése, kiter-

jesztése. 

Végül pedig, Hom-mal (2002) összhangban Hetesi és Kürtösi (2009) rámutat, hogy a hosszú 

szolgáltatási folyamatban a hallgatók többször átértékelhetik az elégedettségi szintjüket, mivel 

az idők során változnak az elvárásaik, vagy éppen újabb tapasztalatokat szereznek. 

E tanulmány alapgondolatainak születésekor kifejezetten a felnőttoktatásban résztvevők elé-

gedettségének vizsgálata került előtérbe. Irodalomkutatásom során lényegében nem volt átte-

kinthető előzmény. A magyar nyelvű szakirodalomban a tudományos alapvetéssel készült, fel-

sőoktatásra vonatkozó művek száma is csekély. 
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Day (1992) arra az eredményre jutott, hogy az oktatási intézményeknek a megbízhatóság és 

az alkalmazkodás minőség-dimenzióját nem tudják megragadni, ezért a három másikra helye-

zendő a hangsúly. Joseph és Joseph (1997) a SERVQUAL-modellt adaptálták az oktatási intéz-

ményekre. Munkájuk 7 minőségdimenziót eredményezett: 

– A jó hírnév, elismert diploma, jó tanári kar, 

– Karrier lehetőségek, könnyű elhelyezkedés, 

– A képzési programok közötti átjárhatóság, gyakorlatorientáltság, 

– A képzés időtartama, 

– Fizikai elemek és költségek (tandíj, szállás, stb.), 

– Hely, oktatási helyszín, 

– Egyéb (pl.: család, barátok). 

További, kiterjesztett kutatások rendre a szolgáltatási minőség és az intézmény imázsának 

alapvető befolyását mutatták a hallgatói elégedettségre, továbbvezetve pedig a lojalitásra.  

A magyar kutatások közül Rekettye és Szűcs (2002) tekinthető úttörőnek. Modelljük a  

3. sz. ábrán látható. 

Ami a kritikus területekre leginkább rávilágít az az elégedettség, pontosabban az elégedett-

ség és a fontosság különbsége (a "gap"). A módszert a 3. sz. ábrán mutatták be. 

 

 

 

3. sz. ábra: A vizsgálatban alkalmazott modell  
Forrás: REKETTYE – SZŰCS, 2002 
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4. sz. ábra Az elégedettség és a fontosság megítélése közötti különbség  
Forrás: REKETTYE – SZŰCS, 2002 

 

A másik tudományos alapossággal folytatott magyar kutatás Hetesi Erzsébethez köthető 

(HETESI – KÜRTÖSI, 2008; HETESI – KÜRTÖSI, 2009), melyben teljes alapossággal körbejárja a 

kérdéskört és az alábbiakban is bemutatott – a nemzetközi szakirodalomban többek által is 

használt – komplex vizsgálati modell felé indul. 

 

5. sz. ábra: A hallgatói elégedettség összetevői  
Forrás: KUO – YE (2009) és ALVES – RAPOSO (2007) alapján 

 

Egyedülálló kutatási eredményt mutatott Kuo és Ye (2009), akik kifejezetten felnőttoktatási 

képzést vizsgálva, a fenti modellből kiindulva a lenti összefüggéseket kapták. Kiemelendő, 

hogy a tantermi hangulat befolyásoló hatása jelentős, ugyanakkor az árazás nem releváns tényező. 
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6. sz. ábra Kuo – Ye (2009) eredményei, összefüggések 
Forrás: Kuo-Ye, 2009 

 

A nemzetközi kutatások korlátozott hasznosíthatóságát támasztja alá Munteanu (2010) ta-

nulmánya – nyilvánvalóan vannak különbségek az oktatási rendszer és az igénybe vevők kultu-

rális eltérései folytán (is). A Romániában készült kutatás egyik célja a nyugati országokkal való 

összehasonlítás volt. A hasonlóságok, egyezések mellett számottevő eltéréseket is megfigyelt. 

Például a létesítmények biztonsága nem releváns tényező, ellenben az oktatók viselkedése, éle t-

vitele jelentős hatással van az észlelt minőségi színvonalra és az elégedettségre.  

Mindezek figyelembe vételével kiemelendő, hogy szükséges az önálló, nemzeti sajátosságo-

kat figyelembe vevő kutatások lefolytatása. A sajátosságokat figyelembe véve érdemes elgon-

dolkodni azon, hogy a vizsgálatot esetlegesen egyszerűsíteni kell, de nem szabad szem elől té-

veszteni, hogy a vizsgálatnak hasznosítható összefüggéseket is fel kell tárnia. Ez történhet akár 

Kano-modelljének analógiájára (7. sz. ábra). 

 

7. sz. ábra Kano elégedettség-modellje 
Forrás: KANO, 1984 
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Különös biztatást adhat, hogy Chen és Lee (2006) a gap-analízissel ötvözve a módszert, 

hasznosítható, „látványos‖ modellt alkotott (korlátja, hogy kollégiumi szolgáltatásra irányult a 

vizsgálat). 

A sajátosságokat vizsgálva jól látható tényezőcsoportok határolhatóak el. Ilyen egyrészt a 

hallgató, az ügyfél alapvető tudása, képességei, másrészt a funkcionális jellegű, tartalmi ténye-

zők, harmadrészt pedig a technikai, az alapszolgáltatás szempontjából kiegészítő jellegű ténye-

zők. 

Különösen annak tükrében lehet hasznosítható e megközelítés, hogy a képző intézmények az 

állam előírásait – a Magyar Akkreditációs Bizottságon keresztül, mint alapkövetelményeket 

teljesítheti, és részben önértékelés keretében vizsgálhatja. Egyidejűleg láthatóvá tehető, hogy 

adott képzésben való sikeres részvételhez milyen egyéni képességekre van szükség. Végül pe-

dig külön kezelhető az a tényezőköteg, amely ténylegesen hozzájárul az elégedettséghez, akár 

közelebb véve az intézményeket a látens ügyfél-igények felismeréséhez. 

Jelen pillanatban ez még nyilvánvalóan távoli gondolat. A taglalt posztmodern jelenség is 

„lufi‖ egyesek szerint, mégis kénytelenek vagyunk egyes jellemzőivel megküzdeni. Egy jól kö-

rülírt minőség-sztenderd megragadására és alkalmazására még ily modern környezeti feltételek 

esetében is jó lehetőség adódhat – melyek felnőttképzés esetében előbb juthatnak érvényre.  
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LÁNYI KATALIN :  Kutor Ferenc (1888-1970) zenetanár és  zeneszerző 

munkássága 

„Vallomás: Egész életemben muzsikus és pedagógus voltam. Ma is annak érzem és vallom 

magamat. ” (Kutor Ferenc zenetanár, zeneszerző, 1969) 

 

Előszó – Írója, fia (szintén Kutor Ferenc) írja a munka elején: „... az írás apám előtti tiszte-

letem jele. Mint műszaki ember röviden és egyértelműen szeretem kifejezni magam. …”  (I.m. 

nyitó lap) 

Apja vallomásai, jegyzetei, fellelt dokumentumokból készült az összeállítás, melyet min-

denkinek köszönve kezdi a magán emlékező könyvecskét fia. Olvasója több életbeli érdekes-

séggel találkozhat a valós társadalmi-politikai-zenei életből. „Azért írom le Apám életét, hogy 

ezzel is bizonyítsam, ezt az átmeneti világot hittel, akarattal egy tehetséges ember – ha hagyják 

– átélheti becsülettel, tisztességgel. ...‖ (U.o.) 

Fia, apja elbeszélései, meglévő dokumentumai, rég elfeledett családi irományok és saját ke-

zűleg írott vallomásai, jegyzetei alapján írt apjáról születésének 100.évében visszaemlékezés-

ként, melyet az előadó forrásként használ. 

 

Életkörülményei, kezdeti élete 

Nevezett hivatalosan Gyula, Nagyatádon született 1888. január 11-én. Környezete nevezte 

Ferkónak, későbbiekben lett Ferenc. A községi elemi népiskolában hat osztályt végzett. A töb-

biektől megkülönböztette zenéhez való közeledése, szeretettel ült a zongorához. Kisgyermek-

ként megismerte és olvasta a kottát, jól és hamar váltott hangnemeket zongorán; belső abszolút 

hallása volt. Zongoratanulásban szépen haladt, gyakran 'orgonálta' végig apja helyett a nagym i-

séket a templomban, de otthon apja baráti körének magyar-nótákat zongorázott. 

Csodálattal, vágyakozva nézte apját, hogyan csalja ki az orgonából a hangokat? Apja ezt 

megérezve, rosszullétre hivatkozva kérte fiát vegye át helyét – aki a rögtönzött közjáték stílusát 

átvéve folytatta az orgonajátékot. Valószínűleg beavatott volt a pap, akinek válaszolnia kellett a 

kántornak, jelenleg a fiúnak. De nem tudott neki megfelelően eleget tenni, mert az átlagosnál is 

gyengébb hangja volt, még felnőtt korában is. A családtól nem örökö lte a wagneri-tenor hangot. 

Egy alkalommal meghallotta öccsével, szüleik rokoni esküvőre készülnek, a gyerekek né l-

kül. Júniust írt a naptár. Rájuk egy ismerős vigyáz majd – tervezték a szülők. De ők is szerettek 

volna lagziba menni, ezért cselhez folyamodva ellógtak a színhelyre. Ott tudták meg, rossz idő-

ben érkeztek, az esküvő egy hónappal később, júliusban lesz. Őszintén elmondták a történteke t 

a rokonoknak, és ők az esküvőig vakációzást ajánlottak nekik. Çrtesítették a szülőket, akiknek 

haragjuk is elmúlt és büntetlenül úszták meg tettüket. 

Ferkó a Kaposvári Főgimnáziumban folytatta tanulmányait. A 4 gimnáziumi év eltelt, meg-

szokta a társasági életet a főkántor lakásán, zongorán játszotta a vendégek talpa alá a nótákat; 

így ő is csak hajnalban feküdt le, mikor a vendégek elmentek. 

S hogyan alakult további sorsa? Çdesapja Pécsre vitte a Püspöki Tanítóképzőbe tanulni, de 

édesanyja a fülébe súgta: „Ne légy pap.‖ (I.m.:898-1900-as évek eleje:6). Dombóváron az át-

szálláskor mondta határozottan apjának: „Édesapám, én nem leszek pap.‖ (I.m.;1898:6) Jóllehet, 
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apja tervezte, a képző végzése után maga-mellé veszi, és idővel átadja neki a kántortanítóságot. 

Ám ő kategorikusan mondta, Zeneakadémiára megy. A kanonok nagybácsi jóindulatában bízva 

kerestek szállást. Olyan helyet találtak, ahol négyen laktak a szobában. Közülük az egyik jó 

barátja, később operaénekes lett Norvégiában. Ferkó elindult az úton, melyről haláláig nem tért 

le, melyben szerepe volt képzős zenetanárának. 

Önálló élete sok buktatót tartogatott. 'Botlása' (szobájukkal szembeni házban a varrodában 

fiatal lányok dolgoztak. Ő az ablakban ülve, lábát kilógatva teszi a szépet nekik, de egyik szo-

batársa mögé lopódzott, megcsiklandozta a hónalját. Ferkó az ablak két szárnyával röpült az 

utcára, sokak megdöbbenésére.) miatt az igazgató azonnali hatállyal átirányította az állami taní-

tóképzőbe, Csurgóra; a Csurgói Állami Tanítóképző tanulója lett. 

Azonban ott is több csíny vonzotta. (Egy alkalommal borszerető tanáruk kedvébe akartak 

járni.  Egy hordó Mátra-aljai bort ígértek neki, de a lakására gurított hordót csak tiszta vízzel 

töltötték meg. Çrthetően az eset nem lett téma, a tanár úrra tekintettel, aki szégyellte az ügyet.) 

Azonban Ferkó énekből, zenéből levizsgázott kitűnővel;  1910.június 25-én tanításra képesí-

tettnek nyilvánították.(I.m.;7) 

 

A Zeneakadémián 

Apja ígéretét nem feledve, elküldte őt a Zeneakadémia felvételi vizsgájára. Bár feledékenysége 

miatt oda nem vitt kottát. Egy kollégától kölcsönkért kottával ment a terembe, gondolván, 

majdcsak boldogul valahogy. A felvételiztető szabadon választott játékot kért tőle, mire ő imp-

rovizált – s nem tudta, hogy jutott ki a teremből, de felvették a Zeneakadémiára. Ott jó tanárok-

kal és évfolyamtársakkal találkozott. Adottságával, barátságos természetével és tudásával so-

kaknak segített. 

Közben levelet kapott Miskolcról, a Korona Szálló tulajdonosa hívta. Ott munkába állt, ze-

nei játékának hangulatával fellendítette a forgalmat. A tulajdonos állást ajánlott neki, de ő azt 

mondta „a muzsikát el nem hagyom semmi pénzért...‖ ( I.m.:11). 

Dalait soha nem kottázta le. 

Ebben az időszakban az élettel – barátokkal, más művészetek képviselőivel – ismerkedett, 

mint Kiss Ferenc színművésszel, és Rippl-Rónai József festőművész lányát, kérésére zongorázni 

tanította. 

Vidéki elzártság után a nagyvárosi művészvilágba csöppent. Operaelőadásokat vezényelt. 

Romantikus egyéniségét Wagner, Verdi, Puccini művei hatották át, a Zeneakadémián Bach, 

Liszt, Beethoven, Chopin és a többiek szerzeményei. Zenei mondanivalóját főként Isten, ember 

és természet szeretete határozta meg; a gregoriántól kezdve egyházi művek is érdekelték, és írt 

egyházi zenét, éneket, misét. 

Továbbra is látogatta a Zeneakadémiát, ahol sok neves embert ismert meg. Tanára lett We i-

ner Leó, alkalmanként Kodály Zoltánnal is találkozott, akivel kapcsolatosan számos élményt 

szerzett. 

Időközben orgona főtanszakról a zeneszerzés főtanszakra váltott, több professzor oktatta. 

Tehetsége és biztatásuk segítette kibontakozását. Műveket alkotott, de a háború kitörésekor be-

sorozták. Jött a veszélyes időszak – a harcászat és a közösségi megpróbáltatások; fertőző beteg-

ségek, köztük a tífusz, sőt mi több egy alkalommal meg is akarták gyilkolni. 
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51 hónapot töltött katonai szolgálattal a 26-os a fronton, de ha tudta, zenével vidította az 

egyletet. Ott jött divatba a 'germecei' lányok népdal dallamára a 'simongáti' lányok szöveg és 

ének változata. 

Egy kávéházban Kacsóh Pongrác, a „János vitéz‖ szerzője ismerte fel, aki a fővárosnál az 

énekoktatást és a művelődést irányította. Vele az Operaház egyik előadásán találkozott. Most az 

egyik polgári iskolában énektanári állást ajánlott fel neki, mert emlékezett, Kutor Ferencnek 

megvan az énektanítói vizsgája. Meg akarta alapozni pesti letelepedését, de a küldött levél visz-

szament „a címzett ismeretlen‖ jelzéssel, ezért más lett helyette ott a tanár. Ezt rosszul élte át, 

de a VKM kinevezte Kaposvárra polgári iskolai énektanárnak. 

 Idősebb korában szakított a kántori teendőkkel, és a Nagyatádi Polgári Iskolába kérte áll á-

sát. 

Sokáig élt Pécsett is, de a nyarakat a Balatoni házukban töltötte családjával.  

33 évesen a Fráter Loránd Társaság által kiírt pályázaton az I. díjat nyerte  el, ennek örömére 

az Új Somogyban újságíró barátja és szövegírója verssel köszöntötte, Vakarcs 'Pétör' álnéven, 

az alábbi című verssel. 

„Üzenet a Mecsek aljába Kutor Ferencz nótaszerkesztőnek 

Kedves Ferkó öcsém, az Istennek hála,  

Kévánom, levelem jó bőrbe talána. 

Mit csűrjem-csavarjam, itt nálunk Somogyba  

Egy kicsit béütött az impulencia. … 

Kedves Ferkó öcsém ezök után látod, 

Hogy a recept beváll, nem csak prédikálok. 

Mer a te nótád is, mit a rádióba 

A 'multkor' leadtak, éppen erről szóla. ...” 

 

A 13 versszakos költemény és szövegének írója arról tanúskodik, a kebelbarátok olykor-

olykor szabad szellemben beszélgetnek időszerű, esetenként férfias témákról, továbbá az egész-

ségügyről, melynek népi receptjét is ajánlja. 

A nyarakat a Balaton mellett töltötte családjával, de a nyaralási „kellékek‖ közül nem hiá-

nyozhatott a kottapapír, melynek nagy hasznát vette a szinte kibírhatatlan hőségben. Ő a hűvös 

szobában, senkitől sem zavarva újabb műveket komponált. Esténként pedig a nyaraló kertjében 

töltötte az időt. 

De a tél felé forduló évszaknak is volt emlékezetes eseménye. Egyik ilyen alkalommal szen-

záció történt. A harmincas évek közepén egy hideg, januári nap délutánján, a gyakorló zongora-

órák szünetében szellőztetésként kinyitották az ajtót. Az udvaron a „prepák‖ önfeledten hógo-

lyóztak, míg az egyik átsurrant a nyitott ablakon és az orgona manuálján landolt. Jakab kanonok 

úr igazgató ezt jól látta, behívatta a fiút és Kutor tanár urat az irodába. A fiúval közölte, másnap 

délután fegyelmi tárgyalást hív össze, és kéri, hogy a fiú apja is jöjjön be az iskolába; Kutor 

Ferencet arra kérte, jelezze a tanári kar felé a tárgyalás időpontját.  Kutor Ferencet a fiú apja arra 

kérte, képviselje fia érdekeit – elmondta, ő többgyerekes tanító egy Pécs környéki kis faluban, 

nagy szégyen és csapás lenne rájuk, ha a fiút kirúgnák az iskolából. Kutor tanár úr megtette, 

amit érzése (egy kolléga gyermeke) érdekében megtehetett. Viszont a köszönetként a „nemes‖ 

cselekedetért küldött élelmiszer csomagot visszaküldette a fiú apjának. 

Időközben (az 1930-as évek közepén) megjelent II. Nótáskönyve. 
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Az 1940-es években diplomáciai képességét vette igénybe, de jó kapcsolatban állt a zsidók-

kal is. 

Az 1950-es évek (1956 után) számára a várakozás évét jelentette, bár neki megtorpanást 

okozott.  Ezen módosított a Pécsett tartott rendezvény, a Nevelők Házába szóló meghívó, me-

lyet 50 éves zeneszerzői munkálkodásának alkalmára rendezett a Nevelők Háza vezetősége. 

A nagy létszámban érkező vendégeket – Kutor Ferencet és feleségét, Jolánkát – Koltai Fe-

renc, a Nevelők Háza igazgatója fogadta. Az előadóterembe kísérte, és barátai, kollégái, isme-

rősei körében hallgathatta végig műveit. Könnyes szemmel mondott köszönetet az igazgatónak. 

Meghatotta munkásságának, szerzeményeinek felidézése. 

1963-ban a rádió riportere kérdezte Tőle, min dolgozik most? Ő azt válaszolt: „Jelen pilla-

natban a St. Margit oratórium hangszerelésén, a zongorakivonat már kész. Nem tudom, hogy 

nem ez lesz-e az utolsó nagy munkám!‖ 

A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója felkérte a „Cantata 1880-90. év‖ című rádiójáték kísérőzené-

jének és a „Loth‖ kantáta megírására. Bár benne volt a korban, szívesen vállalta a kihívásokat. 

Egy kicsit szomorúan a múltba merengve állapította meg „… ha az ilyen és ehhez hasonló fel-

kérések előbb találták volna meg, mi mindent másképp tett és alakított volna az életében.”  

(I.m.:60) 

1968 örömet szerző meglepetése volt, egy újságíró megemlékezett a május 12-i számban az 

„Aranypille‖ című operettjéről. Megemlítette,‖...Kutor Ferenc melódiái megérdemlik, hogy elő-

keressük őket a feledés homályból. … Akik ismerik és tisztelik a 80 esztendős Kutor Feri bácsit, 

bizonyára örömmel nyugtázzák ezt a rádióműsort.‖ (U.o.) S még ilyen idős korában is úszott a 

Balatonban. 

A családja hívta őket pesti lakásukba. Bár feleségének, az anyjának aggálya volt, férje, mint 

vidéki ember nem szereti a nagy változásokat. Ám, „Ő maga vetette fel … a józanész azt diktál-

ja, ezt a lépést meg kell tenni ...‖ (I.m.:63) 

1970 nyara a költözködéssel telt és nem kérdezte fiától: „Fiam, Csisztára megyek, nem kí-

sérsz el?‖(U.o.) 

Fia ezekben az években felfigyelt apja Kodályhoz és Bartókhoz való kötöttségére. Pécsi l á-

togatását édesanyja örömmel fogadta. Másnap közben megtudta, édesapja megfázott is megér-

kezett, de furcsán viselkedett, igaz anekdotázott, humoros történeteket mondott. Fia a pincében 

szenet lapátolt vödörbe. Másnap apját vette észre, a pincelejárat tetején, félig öltözötten a csípős 

hidegben. Megdöbbenten szólt rá: „...azonnal menj vissza a meleg szobába!‖ Apja így válaszolt: 

„Igen, megyek, csak azt akartam megnézni, hogy miben segíthetek.‖ Elindult az előszoba felé, 

de fia látta, megroggyant a térde és hátrafelé esett. Utolsó szava volt ágyra fektetve, miközben 

két kézzel szorította fia kezét: „Igazad volt fiam!‖ (I.m.:65) Fia megrendülten csukta le szemét, 

édesanyja Isten akaratában megnyugodva fogadta halála hírét. 

Kutor Ferenc tanár úr nagyon tettre kész, barátságos, vidám ember volt és a zene éltette. 

Számos zenei mű, tankönyv, folyóirat, zenei művek (egyházi, orgona művek, orató riumok, ze-

nekari, kamarazenei, rádiójátékhoz kísérőzene, színpadi művek) maradtak utána.  
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3. szekció: A multikulturális  társadalom és okta tás  

Magyar nyelvű összefoglalók  

BÁNYAI SÁNDOR: „FEGYVERTELEN JÁTSZÓTÁRS…‖ - TAPASZTALATI TANULÁS ÇS ÖNKÇNTES 

ANIMÁTOROK AZ ISKOLÁBAN A SIKERES EGYÜTTÇLÇS MEGVALÓSÍTÁSÁÇRT 

Az előadás egy fejlesztési projekt tapasztalatait mutatja be, melyben önkéntes animátorok ta r-

tottak osztályközösségek számára saját élményen alapuló foglalkozásokat, a multikulturalitás és 

a sikeres együttélés témájában. 

A módszert régóta használják a nevelésben, viselkedésformálásban, változásösztönzésben. 

Célja a személyiség fejlesztése aktív tapasztalatszerzésen keresztül. Európai állampolgárként a 

gyerekek naponta szembesülnek különböző kultúrák találkozásával, együttélésével, konfliktu-

sával. Ez olyan problémákat vet fel, mint az előítéletek megjelenése, a társadalmi előnyök és 

hátrányok szerepe, a kirekesztés, a beilleszkedés. A gyerekek életéből a történelmi örökség , 

illetve a család nem megfelelő működése miatt gyakran hiányzik a megfelelő szocializáló. A 

magatartási minták hiánya viselkedési zavarokhoz, agresszivitáshoz, a sikerélmények hiánya 

pedig a kudarcok felhalmozódáshoz vezet, melyet a gyerekek és fiatalok az értékrend kialaku-

latlansága, vagy torzulása miatt nem tudnak kezelni. 

A foglalkozás-sorozat során a gyerekek metaforikus gyakorlatokat végeztek, hogy próbára 

tegyék értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, interperszonális képességeiket és kreatív gon-

dolkodásukat. A tanulók felfedezéseket tettek, és a tudással ők maguk kísérleteztek, ahelyett, 

hogy mások tapasztalatait olvasták vagy hallgatták volna. 

A sikeres együttélés modellje olyan komplex együttműködés, mely az önazonosság, a kom-

munikáció, a bizalom, és az együttműködés elemeire épül. A modell működése során a nevelés 

hozzásegíti a diákokat ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulásokhoz és képességek-

hez, amelyek egy demokratikus társadalomban nélkülözhetetlenek. 

A problémákkal küzdő fiatalok gyakran korlátozottak a felnőttektől való formális tanulás-

ban. A fiatal önkéntes animátorok a leghatékonyabb beavatkozók a gyerekek viselkedésébe, 

hiszen mintát jelentenek a következő generáció nyitott és toleráns gondolkodásnak kialakításá-

ban, segítőként, facilitátorként támogatják a csoport tanulási folyamatát. A megértéssel párosuló 

bizalom a kezdőpontja lehet egy új szocializációs élménynek, miszerint vannak olyan fiatal fe l-

nőttek, akikre lehet számítani, mint a támogatás, megértés, szeretet forrásaira. Az animátorok 

életkoruknak megfelelő nyitottsággal és rugalmassággal, kultúraazonos módon tudják megszólí-

tani a primer célcsoportot. 

Elsődleges cél a kultúrák együttélésének sajátélményű feldolgozása során szerzett tapaszta-

latok, készségek, képességek transzferje a mindennapi életbe konfliktuskezelés, erőszak-

megelőzés és a sikeres együttélés légkörének megteremtése céljából; a szociális kompetenciák 
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fejlesztése és a sikeres együttélést garantáló viszonyok megtapasztaltatása együttműködési fe l-

adatok és problémamegoldó tevékenységek útján. 

A foglalkozások olyan témák "illusztrációjaként" dolgozzák fel a központi témát, Holo-

kausztot, mint előítéletek versus tolerancia, totalitárius rendszer versus demokrácia, emberi jo-

gok versus az emberi jogok megsértése, autonóm döntések versus engedelmesség, kritikai gon-

dolkodás versus konformizmus, passzivitás versus cselekvés, empátia versus közömbösség.  

BOGDÁN MÁRIA: MULTIKULTURÁLIS ÇRTELMEZÇSEK – AZ IDENTITÁS LEHETŐSÇGEI A MÇDIÁBAN 

Mindig érdekes kérdés és jelenség, hogy milyen reakciókat vált ki társadalmi szinten a média 

aktuális képe. Bár nehéz pontos méréseket végezni, mégis manifeszt és rejtett funkciói mentén 

érzékelhetően hat az identitásra, annak alakulására, azaz erőteljesen befolyásolja egy-egy cso-

port társadalmi helyzetét. 

De milyen is ez a világkép, milyen társadalmat tükröz és vajon változott-e a reprezentáció az 

elmúlt években a különböző társadalmi csoportok kapcsán. A multikulturális társadalom mint 

jelenség hogyan tud tükröződni a média leegyszerűsített világában? Általános válasz nehezen 

adható, hisz az aktuális társadalmi viszonyok folyamatosan újraírják a korábbi értelmezést – de 

érdekes lehet megvizsgálni, hogy van-e tendencia a pillanatképek folyamatos újraértelmezés-

ben. Előadásomban modellként veszem a magyarországi médiát, ezen belül is a televíziót, mint 

a legnagyobb mértékben fogyasztott médiumot, és a romákat, mint társadalmi csoportot.  

MAGURA ILDIKÓ - KONCZ ILDIKÓ: A MAGYARORSZÁGI SZERVEZETI KULTÚRA ÇS 

AZ OKTATÁSI RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI KÖZÖTT FENNÁLLÓ LEHETSÇGES ÖSZEFÜGGÇSEK 

A Human Synergistics® módszertanával, számos tanácsadó cég partnerségében Országos Sze r-

vezeti Kultúra Kutatást végeztünk. Az adatfelvétel 2009. május és november között zajlott. A 

kutatásban 101 szervezet 1098 munkatársa vett részt. 

A kutatás kezdeményezője és vezetője a Human Synergistics Hungary volt. Ugyanakkor a 

projekt számos tanácsadó cég aktív közreműködésével, közös projektként valósult meg.  

A Human Synergistics International vezető szerepet tölt be a világon a szervezeti kultúrára 

alapozott szervezeti eredményesség-fejlesztés támogatásában. Vizsgálati módszerei, mérőesz-

közei tudományos kutatások termékei, működésük a gyakorlatban kipróbált. 1970 óta statiszt i-

kailag megalapozott, folyamatos fejlesztés alatt állnak. 

A Human Synergistics® elméleti rendszerében úgy határozzuk meg a szervezeti kultúrát, 

mint azokat a viselkedéseket, amelyeket a tagoktól elvárnak ahhoz, hogy úgy érezzék, beillesz-

kedtek és megfelelnek az elvárásoknak. Ezek a normák és elvárások szoros kapcsolatban van-

nak a szervezet tagjai által közösen osztott nézetekkel, hiedelmekkel. 

Kutatásunk nem reprezentatív, de úgy véljük, hogy fontos következtetések szűrhetőek le be-

lőle. 

Arra kerestük a választ, hogy: 

a) Milyen a jellemző magyarországi szervezeti kultúra? 

b) Milyen hatással van a kultúra a szervezeti eredményességre és az egyéni teljesítményre, 

jóllétre? 

c) Melyek azok az okok, amelyek ezen kultúra kialakulásához vezettek / vezetnek?  

d) Milyen területek fejlesztése hat a szervezeti kultúrára?  
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Előadásunkban a magyar szervezeti kultúrák sajátosságaival, illetve azokkal a tényezőkkel 

foglalkozunk, amelyek ezen kultúra kialakulásához vezet(het)tek.  

Ezen belül érdemes közelebbről megnézni a magyar iskolarendszer sajátosságainak generá-

ciókon átívelő lehetséges hatását. 

Kutatásunk alapján ki lehet jelenteni, hogy két szervezeti kultúra stílus meghatározó Ma-

gyarországon: a perfekcionizmus és az alkalmazkodás. Az előbbire a kemény, kitartó munka, a 

hibázás elkerülése, a jutalmazás hiánya, az irreális célok kitűzése jellemző, az utóbbit pedig a 

bürokratikus túlszabályozottság, valamint az eredményesség kárára történő status quo fenntart á-

sa testesíti meg. Mindkét stílus védekező kultúra elem, egyik sem a hosszú távon (bizonyíto t-

tan) eredményes konstruktív stílusok közé tartozik. 

Feltételezésünk, hogy az oktatási rendszer hozzájárult a jelenleg Magyarországon tapasztalt 

szervezeti elvárások kialakulásához, olyan jellemzők által, mint pl.: információt ad át, nem 

rendszerezni tanít meg; büntetés alapú, nem motivál, kudarckerülő; a hibázást bűnként fogja fel, 

nem pedig a tanulás alapjaként. Szeretnénk azt remélni, hogy az oktatási rendszer reformja 

hosszú távon a vállalati kultúra kérdéskörére is pozitívan hathat.  

GELENCSÇR ATTILÁNÇ: AZ ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK TANULÁSÁNAK ÇS GYAKORLÁSÁNAK 

LEHETŐSÇGEI A DIÁKÖNKORMÁNYZATOKBAN ÇS A DIÁKPARLAMENTEKEN 

AZ OKTATÁSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK TÜKRÇBEN 

A nevelés mint rendszeres és módszeres szocializáció szempontjából az iskolában megvalósuló 

demokrácia fontos szerepet játszik a későbbi állampolgári szerepre való felkészülésben. Ezért a 

diákönkormányzatok működése az intézményekben nagy befolyást gyakorolhat a jövő nemze-

dék politikai viselkedésére. 

„A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkö-

telezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb tár-

sadalomban.‖ (Idézet a Nemzeti alaptantervből) 

A dolgozat célja az volt, hogy Somogy megyében átfogó képet alkosson az állampolgári ne-

velés és az iskolai diákönkormányzatok helyzetéről. Ennek során vizsgáltam az állampolgári 

kompetenciák iskolai dokumentumokba való beépülését, a diákönkormányzatok működését, 

valamint feldolgoztam a témával foglalkozó szakirodalmat és az oktatáspolitikai dokumentu-

mokat. A helyzetelemzéshez a megyében különböző adottságokkal rendelkező általános iskolák 

pedagógiai programját elemeztem, amely alapján megállapítást nyert, hogy az intézmény életé-

ben az állampolgári nevelés még nem kidolgozott terület. Diákönkormányzat a megye legtöbb 

iskolájában aktívan működik, de ez nem feltételezi azt, hogy jogszerűen is. 

Összehasonlító elemzést végeztem a 2007-es és a 2010-es Országos diákparlamenteket meg-

előző, és a megyében lezajlott kistérségi fórumok jegyzőkönyvei és szakmai összefoglalói alap-

ján. Így bizonyítani tudtam, hogy az egyes intézményekben a diákönkormányzatok működésé t a 

tanulók aktivitása és a pedagógusok attitűdje határozza meg, ugyanis a diákparlamentekre érke-

zett tanulók felkészültsége nem függött az iskola, vagy a térség hátrányos helyzetétől. A kisté r-

ségi fórumok szakmai összefoglalóinak tartalma a tanulók tájékozottságát és jártasságát is 

megmutatta a diákönkormányzati munkával kapcsolatban. 
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Megállapítást nyert, hogy a diákparlamentek egyre népszerűbbek, de szükség van az ott elért 

eredmények visszacsatolására is az intézményekben. A dolgozat a diákparlamentek kistérségi 

fórumainak összesítésével ebben tud segítséget nyújtani. 

JARJABKA ÁKOS: MI A MAGYAR SZERVEZETI KULTÚRA ÇS MIT ÇRHETÜNK VELE? 

A kutatás hipotézise, az adatgyűjtés és feldolgozás módszere 

Vajon mintegy két évtizeddel a hazai társadalmi – gazdasági rendszerváltás után érezhető –e 

még a hazai szervezetek kultúrájában az állami tulajdonosi múlt hatása? E kérdés empirikus 

alapokon nyugvó és statisztikai módszerekkel alátámasztott megválaszolásához a következő 

hipotézis kerül ellenőrzésre: Kimutatható kulturális különbség van a hazánkban működő, és 

szocialista állami tulajdonosi múlttal rendelkező, illetve a rendszerváltással létrejövő, vagy 

Magyarországon a rendszerváltás után letelepedő nemzetközi vállalatok szervezeti kultúrája 

között. 

A fenti feltételezés igazolásához kidolgozott kérdőív egyaránt magán viselte a nemzeti–

szervezeti kultúrakutatás dimenzióira vonatkozó és Hofstede által kidolgozott felosztási elveket, 

illetve a House nevével fémjelzett GLOBE, hazánkban Bakacsi és Takács által elvégzett fe lmé-

rés jellemzőit is. Tehát, a feltett kérdések a szervezeti kultúra 4 fő hofstedei építőelemére – a 

Hatalmi távolság, a Bizonytalanság-kerülés, az Individualizmus-Kollektivizmus és a Férfiasság-

Nőiesség – vonatkoztak, továbbá minden feltett kérdésre adott  válasz a jelen szervezeti helyzet-

re, illetve egy kívánt jövőbeni szervezeti szituációra is választ várt.  

A lekérdezés bázisát a PTE – KTK kiegészítő levelező MSc. képzésének 115 hallgatója al-

kotta. Az így nyert minta reprezentativitásának részlegessége, i lletve az alacsony 

mintaelemszám nyilvánvalóan leszűkíti a kutatás eredményeinek általánosíthatóságát, ám ered-

ményei további vizsgálatokra ösztönözhetik a témában kutatókat. A kérdőív alapján 44 változó 

került azonosításra, s az elemzés tárgya a változók közti összefüggések feltérképezése volt. E 

feladat elvégzéséhez statisztikai alapon analizálni kellett a változók kereszttáblát, melyek közül 

kiszűrésre kerültek a magyarázó erővel rendelkező változópárok. Ezek igen szemléletes módon 

bizonyítják, hogy az állami múltú gazdálkodó szervezetek viselkedése jelenleg is magán hor-

dozza a tervgazdasági működési kultúra ismertetőjegyeit. 

HÇJJ ANDREAS: KULTÚRÁK KEVEREDÇSE DÇL-AFRIKÁTÓL DÇL-TIROLIG ÇS 

NÇMETORSZÁGTÓL NAGY-BRITANNIÁIG 

Egy indián betér egy New York-i kocsmába. Megkérdi tőle a csapos: No, hogy érzed magad a 

mi jó öreg városunkban? A rézbőrű visszakérdez: Çs Te hogy érzed magad a mi ősi hazánkban? 

Különböző kultúrák találkozásánál gyakran tartják a másik csoport tagját illetlennek, mert 

nem úgy viselkedik, ahogyan azt az első csoport a saját tagjaitól elvárja. Azáltal, hogy az ide-

gen csoport nem a „hazai‖ elvárásoknak megfelelően reagál, nem jósolható meg, mikor mit fog 

tenni, elbizonytalanítja az első csoport tagjait, akik erre az idegenekkel tartózkodóvá és gya-

nakvóvá válnak. Az előadás a szociál- és az evolúciós pszichológia eredményeit felhasználva 

vezeti le a xenofóbia kialakulását és legyőzésének lehetséges feltételeit. A gyakorlat bemutat á-

sára az előadó azokból a személyes kihívásokból merít, amelyeket széles nemzetközi pályafutá-

sa során a legkülönbözőbb kulturális keretek között volt alkalma megtapasztalni.  
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HERCZEG JÁNOS - BIRNBAUER ERZSÇBET - SZAKÁLY TAMÁS: MULTIKULTURÁLIS KÜLÖNBSÇGEK 

A FOGYASZTÓK MAGATARTÁSÁBAN A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN 

Kulcsszavak: multikulturális különbségek, vállalati társadalmi felelősségvállalás, fenntartható 

fejlődés, fogyasztó-befolyásolás, etikus vállalati magatartás, globális szerepvállalás, Danone 

Csoport 

Az előadás a vállalati társadalmi felelősségvállalási tevékenység fontosságának bemutatásá-

ról, elemzéséről, értékeléséről, ezen felül a globalizálódó világban rejlő veszélyek és tévutak 

feltérképezéséről, azonosításáról, valamint a multikulturális különbségekről számol be. A téma 

alátámasztásául a gyakorlati alapot a Danone Csoport magyarországi- és ausztriai vállalati- és 

fogyasztói magatartásának összehasonlítása adja, melynek szekunder- illetve primer (személyes 

kérdőíves megkérdezés) információs források gondos és precíz felhasználása biztosította az 

alapot. 

A szerzők a multinacionális vállalatcsoportnak a két országban tanúsított magatartásának sa-

játosságait, illetve különbségeit összegzik, kiemelt figyelmet fordítva a fenntartható fejlődés 

megalapozására. A vállalatok által közvetíteni kívánt értékek és a valós tények, továbbá a társa-

dalom tagjai által támasztott – igényelt vagy óhajtott - elvárások összevetése jelentős hangsúly-

lyal szerepel az előadásban. 

HUSZÁR ZOLTÁN: MULTIKULTURÁLIS TÁRSADALOM ÇS OKTATÁS. A DUNAGŐZHAJÓZÁSI 

TÁRSASÁG (DGT) PÇCSI TÖRTÇNETE TÜKRÇBEN 

Az előadás és az erre épülő tanulmány a DGT 19-20. századi közép-európai történetének, jelen-

tőségének vázlatos bemutatását követően a nagyvállalat Pécs környéki kolóniáinak multikultu-

rális társadalomtörténetét és az ehhez szervesen kapcsolódó oktatási  infrastruktúrája kialakulá-

sát, működését tárja a hallgató, ill. az olvasó elé. A szó legpozitívabb értelmében vett multina-

cionális nagyvállalat munkásállománya a Habsburgok dunai birodalmának szinte minden részé-

ből érkezett a pécsi bányavidékre. A soknemzetiségűvé, ennek következtében multikulturálissá 

váló bányaterületen alapvetően a DGT kolonizációjának hatására és az aktuális magyarországi 

politikai elvárásoknak megfelelően a vizsgált bányászközösség egy évszázad alatt jelentős 

nyelvi, kulturális változásokon ment át. Ebben meghatározó szerepe volt a nagyvállalat által 

alapított és működtetett iskolarendszernek. Ezen társadalmi és oktatási változások magyar és 

osztrák levéltári és szakirodalmi alapkutatásokra épülő feldolgozására tesz kísérletet az előadás, 

ill. a tanulmány. 

VÁRNAGY PÇTER: DEMOKRÁCIA ÇS CSERKÇSZET 

A demokrácia nélkülözhetetlen eleme, hogy a társadalom tagjai autonóm módon, de ugyanakkor 

együttműködve gondolkodjanak és cselekedjenek a közösség érdekében. A ma cserkészete is az 

érett személyiség autonómiájának kialakítására törekszik a serdülőkor viharos zónájában.  

Karácsony Sándor az elméleti tudós és gyakorlati cserkészvezető felteszi a kérdést: „Vajon 

elég időszerű kerete-e a cserkészélet a demokráciának. Eléggé, demokrata-e a cserkészet? Erre 

a kérdésre csak egyetlen választ adhatunk. A cserkészet alapja a tíz cserkésztörvény. Azt kér-

dezzék meg, eléggé demokrata- e?‖ 
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ZALAY SZABOLCS: A TANÍTÁS-TANULÁSI FOLYAMAT HOLISZTIKUS MEGKÖZELÍTÇSE 

Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani is. Az informatikai forrada-

lom korában van egy sebességi kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen 

kívül esik. Intenzív élményeket igényelnek a tanulók. Van egy mennyiségi kihívásunk: minden-

ki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi élményeket igé-

nyelnek a tanulók. Van egy demokratikus kihívásunk: demokratikus légkört és szabad nyilvá-

nosságot igényelnek a tanulóink. Végül, van egy globális kihívásunk: mindenki versenyben és 

egyúttal veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és a közösségi felelősségválla-

lási kompetenciák fejlesztését igénylik tőlünk, tanároktól. Ha ezekre a kihívásokra válaszolni 

akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra van szükség, s olyan metódusokra, amelyek élet-

teli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújta-

nak a tanulási folyamatban résztvevőknek. 

Előadásomban arról az aktuális "világ-megközelítésről" kívánok szólni, amely a tanítás-

tanulási folyamatot is holisztikusan szemléli. A téma igencsak aktuális: olvasatomban az andra-

gógia mostani feladatvállalása nem lehet kisebb, mint annak a paradigmaváltásnak az előmozd í-

tása, amely nélkül nem lehet a globális világ kihívásaival sikeresen megküzdeni. A "kritikus 

tömeg" eléréséhez új típusú oktatási metódusokra (elméletekre és gyakorlatokra) van szükség, 

amelyeknek az alapja egy olyan holisztikus világmodell, amely az andragógia-tudomány, illetve 

szakma identitásmegtalálásának a fő pillére is lehet. Az inter- és multidiszciplinaritásban rejlik 

tehát az a lehetőség, amely egy új egységszemlélet kibontakoztatását elősegítheti. 

Az előadásban a tanítás-tanulás kultúrájának összetevőit vizsgálom, s egy olyan értékelési 

eljárás lehetőségét mutatom be, amelynek segítségével átvilágíthatjuk az oktatási-nevelési rend-

szer alapegységét jelentő tanegységeket, a tanórákat, a közoktatás, a felsőoktatás és a felnőttok-

tatás területén egyaránt, s így képet kaphatunk ezek minőségéről, értékeiről, hibáiról. Egyúttal 

ezeknek a vizsgálati szempontoknak az alkalmazása segítségével egy olyan tanárképzési, illetve 

továbbképzési modell is kirajzolódik előttünk, amely elősegítheti a terület válságjelenségeinek 

megszüntetését. 

Abstracts  

SÁNDOR BÁNYAI: „WEAPONLESS PLAYMATE…‖- EXPERIENTIAL LEARNING AND VOLUNTEER 

ANIMATORS IN THE SCHOOL IN ORDER TO ACHIEVE TO LIVE TOGETHER SUCCESSFULLY 

As a citizen of Europe children face the meetings and coexistence of different cultures every 

day. It raises such problems, as the appearance of prejudice, the role of the social advantage and 

disadvantage, the elimination and the integration. Because of the historical heritage the proper 

socialisation is missing from children‘s life. The lack of the behaviour patterns causes 

misbehaviours and aggression that can‘t be handled by the children and youths because of the 

crudeness or deformation of the scale of values. 

By showing the proper behaviour patterns we have to intermediate the usual European 

values, supporting the recognition of their importance and the deep elaborate to the youths‘ 

scale of values. The youths have to be educated by feelings successful during the informal and 

non-formal education, so they could find solutions in their multicultural environment to 

prevent, recognise and handle the conflicts that come up every day. 
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Those children who have difficulties are limited in the formal education with adults. The 

animators are the most effective interferers to the behaviour of youths, because they deal with 

the next generation, present a pattern for children and therefore can make a lot to form an open 

and tolerant thought of the next generation. 

Our purpose is to educate youths by feeling successful during the informal and non-formal 

education, so they could find solutions in their multicultural environment to prevent, recognise 

and handle the conflicts that come up every day. 

Our purpose is the individual and social education and the strengthening of children by the 

instruments of animation and game pedagogy, and by the developer leading of specialists. 

The direct target-group of the project are animators, that have a regular connection to 

children and to the groups of children. The trained animators are able to design, organise, settle 

and value purposefully the self-experienced experiential educational occasion and project that 

concerns with multicultural education. 

The participants are able to attach the experiential educational activities to their 

multicultural educational purposes, understand the inherences, know and are able to use 

effectively the educational and developmental possibilities that are inherent in it.  

These specialists should be taught for such effective methods which help to shape the 

approach through games, projects by the active participants of the children. 

We do emphasize that the citizens could express their own viewpoints. It gives an 

opportunity to collide those with other viewpoints, and to get to know the values of the Europe-

an citizens of the previously joined member states. The civil organisations‘ experiences and 

local practice of distant states can give models for the centre-European countries. The 

understanding helps to elaborate the disagreements that are rooted in the historical past. The 

personal experiences and the interpersonal relationships help to undergo that the open  thinking 

has a real important role in the handling of the gentilic and ethnical prejudice. This can 

establish a European future free from prejudices for our children 

The project established by the leading of the animators mean the stage of learning and 

experiencing, enriching and developing the children with valuable individual and collective 

experiences. 

MÁRIA BOGDÁN: MULTICULTURAL INTERPRETATIONS 

– THE CHANCES OF IDENTITY IN THE MEDIA 

It‘s been always an interesting question and phenomenon to observe the reactions of media in 

the society. Although it is hard to measure or estimate its effect on society its influence on 

identity and as a result on the situation of a social group is perceptible. What is this image like 

and what society does it reflect? Have the representations of the different social groups changed 

in the past few years? How can the multicultural society be shown in the simplified world of the 

media? It is hard to give a general answer for these questions since the actual social 

circumstances always reconstruct the given conception. But it is interesting to examine if 

there‘s a tendency in the reconstruction of these moments. For doing this examination I would 

take the Hungarian media and within the television - the mostly consumed medium, and the 

Roma as a model. 
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ILDIKÓ MAGURA - ILDIKÓ KONCZ: POSSIBLE RELATIONSHIPS BETWEEN THE CHARACTERISTICS 

OF THE HUNGARIAN ORGANIZATIONAL CULTURE AND EDUCATIONAL SYSTEM 

We did a National Organizational Culture Research based on the methodology of Human 

Synergistics® as a partnership of many noted organizational development companies and 

consultants. Human Synergistics Hungary was the promoter and the organizer of the Research, 

but at the same time we want to emphasize that this experience was a common project and it 

was actively supported by the mentioned OD companies. Human Synergistics International is a 

worldwide leader in organizational culture based development of organizational efficiency. The 

data collection of data took place between May and June 2009. 942 employees from 101 

organizations have participated. The Research is not representative, but we believe that there 

are some very important conclusions. 

Human Synergistics® defines culture as the shared values, norms and expectations that 

guide organisation members in terms of how to approach their work and deal with each other 

and their customers; the behaviors that are required of members to fit in and meet expectations.  

Our goal was to find the answers of these questions: 

a) How is the typical Hungarian organizational culture? 

b) What is the impact of the organizational culture on the organizational and individual 

efficiency and well-being? 

c) What are the causal factors that drive/drove the current culture? 

d) What organizational areas need to be developed in order to generate an effect on the 

culture? 

In our presentation we want to emphasize the importance of those factors which have 

conducted to the formation of the actual organizational culture. 

Specifically, it would be very useful to consider the impacts of the hungarian educational 

system characteristics. 

Our research shows that two cultural styles are dominant in Hungary: perfectionism and 

conventional. The first emphasizes the hard work, avoidance of the mistakes, lack of rewards 

and the setting unreal goals. The second is related to the bureaucratic policy culture and the 

strong status quo. Both styles are defensive cultural items, none of them belongs to the (proven) 

long term efficient constructive styles. 

We assume that the educational system has contributed to the actual expectations in 

Hungarian organizations, by some of the following characteristics: transmits information but 

does not show how to systemize them; it is punishment based, does not motivate, it focuses on 

the avoidance of failure; thinks in terms of guilt about mistakes and not as possible basis for 

learning. We would like to hope that the educational reform will have a positive effect on the 

culture of the future organizations from Hungary. 

ATTILÁNÇ GELENCSÇR: OPPORTUNITIES OF LEARNING AND PRACTICING CIVIC COMPETENCIES IN 

STUDENT COUNCILS AND YOUTH PARLIAMENTS FROM THE POINT OF DOCUMENTS OF THE 

EDUCATIONAL POLICY 

The aim of the thesis is to give an overall picture of the present situation of civic education and 

youth governments in Somogy County. During my research I have examined how civic 

competences were embedded to school documents, how youth governments worked and I have 
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worked out the literature and educational policies of this scientific field. I have analyzed 

educational programs of primary schools with different background in the County and I drew a 

conclusion that in the institutions' life the civic education has not been worked out yet. Youth 

governments have been formed in the majority of the schools, though not necessarily legally.  

Comparison analysis has been made based on minutes and extracts of micro regional forums 

preceding National Youth Parliaments in 2007 and 2010. In this way I could prove that good 

functioning of youth governments in the institutions is determined by the activities of pupils 

and the attitudes of teachers, as the preparation level of students coming to the Youth 

Parliaments did not depend on the disadvantageous situation of the school or the region. The 

extracts of micro regional forums have also shown the students' familiarity and ability 

concerning the youth governmental work. 

It is stated that Youth Parliaments become more and more popular, though feedbacks in the 

institutions are necessary, as well. The thesis can help in feed backing through the summary of 

Youth Parliaments' micro regional forums. 

ÁKOS JARJABKA: WHAT IS THE HUNGARIAN ORGANISATIONAL CULTURE AND WHAT CAN WE 

ACHIEVE WITH IT? 

This publication researches the impressions of the organisational culture of former stateowned 

home companies in the present organisational behavior. Therefore the author defines a 

hypothesis and checks it with help of a statistical methodology. Finally the results of the 

questionnaire survey support the original assumption of the author.  

HÇJJ ANDREAS: CONFRONTING CULTURES FROM SOUTH AFRICA TO SOUTH TYROL AND FROM 

GERMANY TO GREAT BRITAIN 

A Native American Indian goes to a New York bar. The barman asks him: Well, how do you 

like life in our grand old city? The red man answers him with a question: And you, how do you 

like life in our ancient homeland? 

When different cultures meet it is usually the members of the other group that are considered 

rude because they do not behave in a way the first group would expect its own members to 

behave. Because the strangers‘ behaviour is strange and not in accordance with local 

expectations, it cannot be prognosticated what they are up to, so the locals will grow reserved 

and suspicious with the strangers. The presentation will discuss the emergence of xenophobia 

and possible circumstances of overcoming it based on the latest results of social and 

evolutionary psychology. To demonstrate practical applications the author will draw on the 

personal challenges he was confronted with in the most diverse cultural settings in the course of 

his broad international career. 

JÁNOS HERCZEG – ERZSÇBET BIRNBAUER – TAMÁS SZAKÁLY: MULTICULTURAL DIFFERENCES 

OF THE CUSTOMERS BEHAVIOUR IN THE GLOBALIZING WORLD 

The publication introduces on the one hand the importance of corporate social responsibility 

activities. On the other hand the report represents, identifies the dangers and wrong ways inhe r-

ent the globalizing world, furthermore the multicultural differences. The practical basis was 
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supported for this topic by the comparison of corporate‘s and consumers‘ behaviour of the 

Group Danone both in Hungary and Austria, on the base of a widespread, strong survey con-

taining secondary and primary (personal questionnaire) information sources. The Author 

summarises the specialities of attitudes and the differences in behaviour acted in both countires, 

with a strong focus on substantiating sustainable development. Comparison of communicated 

values, real facts and needs demanded by the society plays a significant role in the lecture.  

ZOLTÁN HUSZÁR: MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT UND ERZIEHUNG IM SPIEGEL DER 

GESCHICHTE DER DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT 

Die Vorlesung und die sich darauf basierende Studie zeigt dem Zuhörer bzw. dem Leser nach 

der schematischen Präsentation der Geschichte und Bedeutung der DDSG in Mitteleuropa in 

den 19-20. Jahrhunderten die multikulturelle Gesellschaftsgeschichte der Kolonien des Großun-

ternehmens in der Umgebung von Pécs und die Herausbildung derer Bildungsinfrastruktur und 

deren Betriebs. Der Pécser Arbeiterbestand des – im besten Sinne des Wortes – multinationalen 

Großunternehmens stammte von fast allen Gebieten des Habsburgerreiches. In dem zum Viel-

völkergebiet, dadurch zum multikulturell gewordene Bergwerkskolonie geschah eine bedeuten-

de sprachliche und kulturelle Veränderung unter der untersuchten Bergbaugemeinde während 

eines Jahrhunderts. Dieser Prozess war vor allem der Kolonisation der DDSG und den aktuellen 

ungarischen politischen Erwartungen zu bedanken. Eine große Rolle spielte darin das von dem 

Großunternehmen gegründete und betriebene Schulsystem. Die Vorlesung bzw. die Studie ve r-

sucht auf die ungarischen und österreichischen Archiv- und Fachliteraturrecherche basierende 

Verarbeitung dieser gesellschaftlichen und edukationellen Veränderungen.  

PÇTER VÁRNAGY: SCOUTING AND DEMOCRACY 

Conscious independence: in thoughts and acts. Spontaneity: the ability to express spiritual ex-

periences through emotional self-expressions. Intimacy: conscious but spontaneous sincerity, 

free of scheming in human relationships. Why do these factors seem to be so important in the peda-

gogy of scouting? A significant answer is given by Professor Karácsony: ―Scouting makes the pre-

sent life be lived by scouts who are teenagers and going through the time of adolescence.‖ 

SZABOLCS ZALAY: THE HOLISTIC APPROACH OF THE TEACHING LEARNING PROCESS 

Today, when you can learn in new ways, new methods should be taught as well. In the era of 

the IT revolution we have a speed challenge: anyone who slows down, will be left behind, will 

be boring and will be ignored. Intense experiences are required by students. There is a 

quantitative challenge: everyone can have access to everything, if they are lucky, or if they 

want, but that is why students need quality experiences. There is a democratic challenge: 

students require democratic atmosphere and publicity. Finally, there is a global challenge: 

everyone is in a competition and at the same time is at risk. Therefore, we as teachers are 

expected to develop community responsibility competences and competitiveness. If we want to 

respond to these challenges, than an educational paradigm shift is required (2), and such 

methods, which offer lively alternatives, which give experiences preserved in the long-term 

memory to the participants of the learning process. 

http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?M=1&O=HUN&E=1&C=1&A=1&S=H&T=1&D=0&G=0&P=0&F=0&MR=100&orig_lang=HUN%3AENG%3AEngHunDict&orig_mode=1&orig_word=megalapoz&popup_partner=www.sztaki.hu&sid=db56ef5d119bd641b82c81f6c6873414&L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&W=substantiate
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I examine the components of the culture of the teaching-learning in the lecture, and I present 

the opportunity of an assessment procedure like that, for which we may illuminate the doctrine 

units meaning the fundamental unit of the educational system, the lessons, the public education 

with his help, on the area of the higher education and the adult education equally, and we may 

receive a picture so these from his quality, his values, his mistakes. At the same time the 

application of these examination viewpoints his help a teacher-training one like that, a 

professional development model is outlined before us concerned, that  the area may further the 

stopping of his crisis phenomena. 
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BÁNYAI SÁNDOR :  „Fegyvertelen játszótárs…‖ –  tapasztalati  tanulás és 

önkéntes animátorok az iskolában a  sikeres együttélés  

megvalósításáért  

„Erőszak, agresszió, bántalmazás, áldozat, bántalmazó, tanú…‖ olyan szavak, amelyek beépü l-

nek az iskola, a gyerekek, a szülő szókincsébe, sajnos mindennapjaiba is.  A „Fegyvertelen Ját-

szótárs" egy mozgásos tevékenységeken alapuló, a szociális kompetenciaterületeket fejlesztő 

erőszak-megelőző foglalkozás sorozat tapasztalatait mutatja be, melyben önkéntes animátorok 

tartottak osztályközösségek számára saját élményen alapuló foglalkozásokat, a multikulturalitás 

és a sikeres együttélés témájában, az Egyesült Államokban már sikeres Violence Prevention 

Through Movement & Pro-Social Skills c. program alapján. 

A problémákkal küzdő fiatalok gyakran korlátozottak a felnőttektől való formális tanulás-

ban. A fiatal önkéntes animátorok a leghatékonyabb beavatkozók a gyerekek viselkedésébe, 

hiszen mintát jelentenek következő generáció nyitott és toleráns gondolkodásnak kialakításá-

ban, segítőként, facilitátorként támogatják a csoport tanulási folyamatát. A megértéssel párosuló 

bizalom a kezdőpontja lehet egy új szocializációs élménynek, miszerin t vannak olyan fiatal fel-

nőttek, akikre lehet számítani, mint a támogatás, megértés, szeretet forrásaira. Az animátorok 

életkoruknak megfelelő nyitottsággal és rugalmassággal, kultúraazonos módon tudják megszól í-

tani a primer célcsoportot. A bevont fiatalok képesek lesznek arra, hogy úgy alakítsák társas 

kapcsolataikat, hogy abban megjelenjen az empátia, az előrelátás képessége, a határozottság, a 

magabiztosság, és az az igény, hogy a mindennapi életük során előforduló konfliktusokat fiziká-

lis, verbális agresszió nélkül oldják meg. 

A Norvég Civil Támogatási Alap és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a Zabhe-

gyező Gyermekanimátorok Egyesülete és a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely lehetőséget 

kapott a „Fegyvertelen Játszótárs...‖ című egy éves erőszak-megelőző projekt lebonyolítására. 

Ezen pályázat keretében különböző szociális háttérből érkező gyerekeket tanító budapesti isko-

lák olyan pedagógusait kerestük meg, akik vállalták a képzéseken való részvételt, 10 -12 foglal-

kozás megtartását a képzésben résztvevő animátorokkal közösen és a tananyag fejlesztésében 

való aktív közreműködést. 

A projekt során a résztvevő animátorok és pedagógusok három fő témakört dolgoznak fel 

részben közös, részben párhuzamos tréningek során. Ezek a multikulturális értékek átadásának 

módszertana, az élménypedagógiai foglalkozásának facilitátori technikái illetve a mozgásos 

tevékenységeken alapuló szociális kompetenciafejlesztés, azaz az erőszak-megelőzés. 

Ezt követően párokban – egy animátor és egy pedagógus alkot egy párt – foglalkozásokat 

terveznek és tartanak a pedagógus intézményében, az általa tanított gyerekek bevonásával.  

A feldolgozott ismeretek felhasználásával indul 10-12 alkalomból álló hosszú távú foglalko-

zássorozat, pedagógusok és önkéntes animátorok közös vezetésével. 

A projekt innovativitása, hogy a konfliktusok, krízisek puszta kezelése helyett az erőszak 

megelőzését tekinti elsődleges céljának, arra koncentrál, hogyan tudnak az önkéntesek interak-

tív, játékos foglalkozásokkal (nem tiltással, büntetéssel) elérni bántalmazás-mentes együttélést, 

előre átgondolt szociális kompetenciafejlesztő foglakozások sorozatával.  

Célunk önkéntesek és pedagógusok közös individuális (kreativitás, új dolgokra való fogé-

konyság, kommunikációs képesség, konfliktusok elviselése és a tolerancia) és szociális (mások-
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kal közös cselekvés, szolidáris viselkedés, közösségi tudat fejlesztése, felelősségvállalás) kész-

ségeinek erősítése az animáció, a játék és az élménypedagógia eszközeivel. 

A tanárok gyakorlatában megjelentek a tanórák után kirándulások, a csoportos foglalkozá-

sok, sok olyan tevékenység, amit ma az egész napos iskolában folytatandónak tartunk. Az aktív 

nevelés elvei, megoldásai visszahatottak a tanórákra is, bővítették a szakrendszerű órákon a l-

kalmazott formák, eszközök tárházát is. 

Ezeknek az animátoroknak a foglalkoztatása gyerekekkel végzett tevékenységben tulajdon-

képpen nem más, mint kettős célcsoportú nem formális és informális nevelés: a fiatal önkéntes 

nem csak a gyerekek nevelésében vesz részt, de jó esetben sajátmagát is neveli,  de ha nem is 

tudatos ennyire, akkor is nevelődik. 

Az a szervezett keret (szabadidős elfoglaltság, vakáció) amiben a fiatal önkéntesek gyere-

kekkel foglalkoznak, értelmezhető a nagycsaládok szocializációs hatásait pótló tudatosan terve-

zett tevékenységként. Nyilvánvalóan van pedagógiai értéke egy külső személy által az iskolai 

keretben megtartott nem formális képzési alkalomnak, de az is nyilvánvaló, hogy mennyivel 

nagyobb az értéke egy tudatosan megtervezett pedagógiai folyamatnak,  mint egyetlen elemnek, 

napnak. 

A fiatal önkéntesek gyerekekkel való tevékenységbe való bevonása egy pedagógiai keret lé t-

rehozása, középpontjában a kiképzett animátorral, aki nagy önállósággal képes egyrészt nem 

formális tanulási helyzeteket létrehozni – legyenek ezek játékok, vetélkedők, csoportmunkák, 

közös alkotások, a lényeg, hogy mindig aktív nevelési helyzetek –, másrészt jelen van a gyere-

kek életében, látható, követhető, kérdezhető, azaz informális nevelési hatással van. A jól kikép-

zett animátor képes érzékelni és a munkája tervezéséhez szükséges szinten tudatosítani is a gye-

rekek szükségleteit, más sokkal reflektívebb viszonyban és módon, mint a felnőtt, legyen az 

bármennyire is jól képzett és tehetséges pedagógus. 

Természetesen maga a fiatal önkéntes is nevelődik, jó esetben neveli magát ebben a folya-

matban: célként maga elé állítja azt a magából formált képet, akit méltónak, felelősnek, alka l-

masnak tart arra, hogy a gyerekek kövessék, és megpróbálja betölteni a maga elé állított szere-

pet. Nyilván a szakórai tanári munkától gyökeresen különböző pedagógiai tevékenységről van 

szó – de a lényegben nincs különbség: alkotó és elkötelezett pedagógusra van szükségünk leg-

inkább. S ki lenne erre alkalmasabb, mint mi magunk?! – az animáció azon célkitűzését is kö-

vetve, hogy az animátor saját magát is nevelje, élethosszan. 

A projekt során az animátorok és pedagógusok három fő témakört dolgoznak fel részben kö-

zös, részben párhuzamos tréningek során: multikulturális értékek átadásnak módszertana, él-

ménypedagógiai foglalkozásának facilitátori technikái illetve mozgásos tevékenységeken alapu-

ló erőszak-megelőzés és szociális kompetenciafejlesztés. 

Az „élménypedagógia‖ (Experiental Education) a cselekvés általi tanulás egyik sajátos vá l-

tozata. A módszer próbára teszi a játékosok értékeit, tudását, képességeit és kreatív gondolko-

dását. A folyamat során az aktívan részt vevő gyerekek valós következményekkel járó tapaszta-

latokban részesülnek, és a megszerzett tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett hogy mások 

tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák. 

A képzés során a csoport tagjai fizikailag és pszichikailag biztonságos, kontrollált körülmé-

nyek között maguk is élménypedagógiai tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat  próbálnak 

ki. A végrehajtás után nagy gondot fordítanak az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésé-
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re, a szituációban rejlő tanulságok levonására, valamint a más területeken is alkalmazható kész-

ségek és képességek felismertetésére. 

A módszert régóta használják a nevelésben, viselkedésformálásban, változásösztönzésben. 

Célja a személyiség fejlesztése aktív tapasztalatszerzésen keresztül. Európai állampolgárként a 

gyerekek naponta szembesülnek különböző kultúrák találkozásával, együttélésével, konfliktu-

sával. Ez olyan problémákat vet fel, mint az előítéletek megjelenése, a társadalmi előnyök és 

hátrányok szerepe, a kirekesztés, a beilleszkedés. A gyerekek életéből a történelmi örökség i l-

letve a család nem megfelelő működése miatt gyakran hiányzik a megfelelő szocializáló. A ma-

gatartási minták hiánya viselkedési zavarokhoz, agresszivitáshoz, a sikerélmények hiánya pedig 

a kudarcok felhalmozódáshoz vezet, melyet a gyerekek és fiatalok az értékrend kialakulatlansá-

ga, vagy torzulása miatt nem tudnak kezelni. 

A foglalkozás-sorozat során a gyerekek metaforikus gyakorlatokat végeztek, hogy próbára 

tegyék értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, interperszonális képességeiket és kreatív gon-

dolkodásukat. A tanulók felfedezéseket tettek, és a tudással ők maguk kísérleteztek, ahelyett, 

hogy mások tapasztalatait olvasták vagy hallgatták volna. 

Az élménypedagógiai képzés célja 

− Játékos élménypedagógiai alapképzés tréningszerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás haté-

konyságának és módszereinek megismerése; 

− Gyerekekkel foglalkozó szakemberek közös képzése, helyes szemléletének kialakítása és 

módszertani repertoárjuk bővítése a tapasztalati tanulás gyakorlatában az ismerkedési játé-

koktól a csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés lehetőségéig; 

− Felkészítés élménypedagógiai foglalkozások vezetésére, gyerekek foglalkoztatására, a fe j-

lesztés nem tanórai szervezésű formáinak megismertetése, újfajta felnőtt-szerep meg-

tapasztaltatása, helyzetgyakorlatok, problémamegoldó tevékenységek megismertetése . 

Az élménypedagógiai képzés fő témakörei 

− Bemelegítő játékok és gyakorlatok egyszerű eszközökkel (jégtörő és energetizáló játékok 

egyénileg, párban és teljes csoportban); 

− Páros és kiscsoportos kommunikációs gyakorlatok, csapat- és bizalomépítő tevékenységek, 

problémamegoldó játékok; 

− Együttműködési játékok és szituációk, nehezített kommunikációs helyzetek;  

− Çlménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása, a facilitátor szerepe, a 

biztonság megteremtése; 

− Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése é l-

ménypedagógiai foglalkozásokon keresztül, a kockázatok felmérése, kezelése, rendkívüli 

helyzetekre való felkészülés. 

A multikulturális továbbképzés célja 

− Elsődleges cél a kultúrák együttélésének sajátélményű feldolgozása során szerzett tapaszta-

latok, készségek, képességek transzferje a mindennapi életbe  konfliktuskezelés, erőszak-

megelőzés és a sikeres együttélés légkörének megteremtése céljából; a szociális kompetenc i-

ák fejlesztése és a sikeres együttélést garantáló viszonyok megtapasztaltatása együttműködé-

si feladatok és problémamegoldó tevékenységek útján. 

− Gyerekekkel foglalkozó szakemberek önismeretének gyarapítása, saját kulturális örökségük 

tudatosítása, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése, ismere t-
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bővítés az előítélet csökkentésének stratégiáiról, a kultúrák közötti kooperációról, a konflik-

tusok okairól, a konfliktuskezelés módszereiről. 

− A résztvevők számára kommunikációfejlesztés, szervezeti kultúra fejlesztése közös szemé-

lyes élmények és közösen végzett tevékenység útján, a játék és az élménypedagógia módsze-

reinek eszközeivel. 

A sikeres együttélés modellje olyan, komplex együttműködés, mely az önazonosság, a 

kommunikáció, a bizalom, és az együttműködés elemeire épül. A modell működése során a ne-

velés hozzásegíti a diákokat ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulásokhoz és képes-

ségekhez, amelyek egy demokratikus társadalomban nélkülözhetetlenek. 

A multikulturális tréning fő témakörei 

− Identitás a kultúrában, a csoportban és a családban 

– Identitás és családfa, a társadalmi heterogenitás, az identitás családi gyökerei; 

– Csoportkultúrák, a társadalmi előnyök és hátrányok rendszere és hatása; 

– Előítéletek és sztereotípiák, a többségi és kisebbségi nézőpont felismerése, saját élmény a 

többségi szempont dominanciájáról, következményeinek elemzése. 

− Konfliktusok és konfliktuskezelés 

– Kultúrák közötti kooperáció és konfliktus a hatékony kommunikáció fontosságának tuda-

tosítása, kölcsönös tanulás, gazdagodás, a sokféleség értéke; 

– A konfliktusok okai, fázisai, konfliktuskezelési stílusok/stratégiák, elméleti ismeretek, fő 

jellemzők (okok, fázisok és folyamatok, érzelmek) megismerése; 

– Iskolai konfliktusok és jellemző konfliktusmegoldások az iskolai konfliktusok jellegzetes 

típusainak azonosítása, az okok feltárása. 

− Multikulturális tartalmak és interkulturális pedagógiai stratégiák 

– A különböző kultúrájú csoportok együttélése: asszimiláció, integráció; 

– A multikulturalizmus és a kultúraazonos pedagógia, a különböző akkulturalizációs straté-

giák és ezek csoport- és egyénszintű következményeinek felvázolása; 

– A családi és az iskolai kultúra viszonya hasonlóságok és különbségek az otthoni és az is-

kolai környezetben, a családi kultúra iskolai reprezentációjának lehetőségei . 

− A sikeres együttélés alapjai: önelfogadás, kommunikáció és bizalom  

– A szakember a multikulturális környezetben, a sokszínűség a napi gyakorlatban; 

– Az együttműködés lehetőségeinek felismerése, a sikeres együttélés normáinak tudatosítása, 

a változás és a változtatás lehetőségei az iskolában mint szervezetben, az iskolai szervezeti 

kultúra jellemzői; 

– Kulturális érzékenység, előítéletek, sztereotípiák, kirekesztés, beilleszkedés megjelenése a 

csoportban. 

Az erőszak-megelőző képzés célja 

− Gyerekekkel foglalkozó szakemberek szemléletének kialakítása és módszertani repertoárjuk 

bővítése az erőszakmentes intézmény érdekében; 

− Az erőszak-megelőzéshez kapcsolódó elmélet, tematika, játékok, gyakorlatok megismerése ; 

− Felkészítés erőszakot megelőző foglalkozássorozatok tervezésére, vezetésére, értékelésére, a 

facilitátori szerepkör megismerésére. 
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A képzés fő témakörei 

− A család, a lakókörnyezet, az iskola bevonásának lehetőségei, jelentősége; az erőszakmentes 

környezet képviseletének és kialakításának lehetőségei; 

− Erőszak-megelőző foglalkozások tervezése, lebonyolítása, a facilitátor szerepe ; 

− Térbeli tudatossághoz és tájékozódáshoz kapcsolódó gyakorlatok tervezése és vezetése, hogy 

a gyerekek megtanulják megvédeni a saját személyes terüket,  s tiszteletben tartani másokét; 

− Önkontroll és stresszkezeléshez kapcsolódó gyakorlatok tervezése, hogy a gyerekek megta-

nulják felismerni a saját izgalmi, ingerültségi szintjüket. Különböző stratégiákat tanulnak 

meg önmaguk lenyugtatására és impulzusuk kontrollálására; 

− A veszélyes szituációk felismeréséhez és a megfelelő válasz-stratégiákhoz kapcsolódó gya-

korlatok tervezése, hogy a gyerekek megtanulják felismerni a testükben jelentkező veszélyre 

utaló jeleket, ignorálják a provokációt, és kerüljék el a verekedéseket; 

− Proaktív intervenciók megtanulásához kapcsolódó gyakorlatok összeállítása, ezáltal a fiatalok 

különféle stratégiákat tanulnak meg a konfliktusok és az agresszivitás kezelésére; 

− A dühkezelés és az empátiafejlesztés gyakorlatainak megismerése, hogy a gyerekek megta-

nulják azokat a fizikai jeleket, amelyekről felismerhetik mások érzéseit, pozitív probléma -

megoldási stratégiák, hogy a saját szükségleteik is kielégüljenek; 

A program az alábbi területek fejlesztésére koncentrál 

− Öntudatos fellépés, magabiztosság, önérvényesítés; 

− Általános testtudat, energiaszintek közötti mozgás; 

− Relaxáció, avagy a megnyugvás képessége veszélyhelyzetben; 

− Önkontroll és dühkezelés; 

− Korai figyelmeztető jelzések felismerése, tudatosítása; 

− Az érzelmek kifejezése, empátiakészség, az újra fókuszálás képessége ; 

− Ellenállni a kortárs nyomásnak, ignorálási készség, pozitív problémamegoldás ; 

− Bántalmazó, áldozat, tanú szerepkör; csoport és a csoportban nevelés lehetőségei . 

A projekt során három mérést készítünk a részvevőkkel kapcsolatosan. Elsőként az első na-

pon, mellyel célunk, hogy megismerjük a résztvevők témával kapcsolatos attitűdjeit, készségeit, 

képességeit, hogy így képet kapjunk a projekt kezdete és vége közötti változásról, projektünk 

eredményességéről, hasznosságáról. 

Második, azaz köztes mérésünkkel - melyet a képzéssorozatot követően, a foglalkozásokat 

megelőzően veszünk fel- célunk, hogy megismerjük a résztvevők állapotát, gondolkodását, hoz-

záállását a képzéssorozatot követően. Szeretnénk megismerni a képzésekről alkotott vélemé-

nyüket, csakúgy, mint az elkövetkező foglalkozásokkal és önálló munkával kapcsolatos várako-

zásaikat, céljaikat, magukkal szemben támasztott elvárásaikat. 

A harmadik – azaz kimeneti – mérésben szeretnénk visszajelzést kapni a projekt egészét illető-

en, csak úgy, mint az egyéni fejlődésről, sikerekről, otthon tartott foglalkozásokról. 
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1. sz. ábra: A Fegyvertelen Játszótárs projekt folyamatábrája 

Forrás: saját forrás 

 

Utolsó mérésünkkel tehát célunk volt, hogy megismerjük a résztvevők állapotát, gondolko-

dását, hozzáállását a képzéssorozatkor, majd az „otthon‖ tartott foglalkozásokat követően. Kér-

dőívünk hármas céllal készült. Egyrészt szerettünk volna visszajelzést kapni – ezúttal már a 

gyakorlati tapasztalatok tükrében - a képzések hatékonyságáról, hasznosságáról, csakúgy, mint  

a projektről teljes egészében, továbbá tájékozódni az otthon tartott foglalkozások menetét, ta r-

talmát, sikerességét és hatását illetően, harmadrészt, pedig a résztvevő pedagógusok és tanárok 

személyes fejlődését helyeztük nagyító alá. 

 

 

 

 

 

 

Élménypedagógiai képzés 

Első – bemeneti mérés 

Multi-kulturális képzés 

Erőszak-megelőző képzés 

Köztes mérés 

Saját foglalkozások tervezése és levezetése párokban 

Kimeneti mérés 

Bemeneti mérés a résztvevő gyerekek 

körében 

Kimeneti mérés 

a résztvevő gyerekek körében 
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MAGURA ILDIKÓ -  KONCZ ILDIKÓ :  A magyarországi  szervezeti  kultúra 

és  az oktatási  rendszer sajátosságai  között  fennál ló lehetséges 

összefüggések  

A szervezeti kultúra fogalmáról sok szó esik a szakirodalomban, azonban értelmezése tartalmát 

és jellemzőit illetően sokféleképpen változhat annak függvényében, hogy megfogalmazója mely 

elemét tartja kiemelésre érdemesnek. A fogalmazástól függetlenül be kell látnunk, hogy a kultú-

ra értékrendeket határoz meg, mely értékrendek alakítják ki a közösségek tagjainak életcéljait, 

normái pedig megszabják számukra, hogy mi helyes és mi helytelen. Ezeket az értékeket a sze r-

vezet tagjai annyira természetesnek veszik, hogy azok tudat alatt határozzák meg cselekedetei-

ket. Rajtuk keresztül érzékelik az őket körülvevő világot, és ezzel a kultúra mintegy jelentéssel 

ruházza fel a környezetet, melynek ezáltal csökken a bizonytalansági tényezője. A szervezet 

tagjai így egyfajta stabilitást kapnak a kultúra értékközvetítő hatásán keresztül, s könnyebbé 

válik számukra a tájékozódás; a jó, a rossz, a helyes és a helytelen meghatározása. A kultúra 

tehát a szervezetek belső értékrendje, melyet a csoport tagjainak többsége követ. A munkasze r-

vezet önmagában és kapcsolataiban így válik egyfajta kultúra közvetítőjévé, működése során 

etikai, esztétikai, viselkedési, műveltségbeli normákat ad át és épít be a dolgozók értékrendjébe.  

A szervezeti kultúrák gyökerei erőteljesen a múltba, a társadalmi értékrendekbe kapaszkodnak, 

és mivel ezek részét képezik a nemzeti kultúráknak, a művelődés valamennyi vonása, gondja 

jelen van a vállalati kultúra közegében is. Hofstede szerint minél egységesebb egy kultúra, adott 

nemzeti közösségen belül, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy értékei erősen visszatük-

röződjenek a szervezeti kultúrában is. A nemzeti és szervezeti kultúrák kapcsolatával összefüg-

gésben megfogalmazta azt is, hogy míg az előbbi csak nagyon lassan változik, addig az utóbbi 

tudatosan is változtatható, bár ez nem feltétlenül könnyen véghezvihető feladat. Ezen észrevéte-

lek fényében elfogadható azon nézet is, mely szerint a szervezeti és nemzeti kultúrák összefo-

nódása oly erős köteléket alkot, hogy az emberek a munkahelyükön sem vetkőzhetik le teljesen 

a gyermekkoruktól fogva magukba szívott normákat és viselkedési mintákat. (HOFSTEDE, 2004) 

A csoportok kultúrájuk kialakításakor megtanulják kezelni a külső körülményekhez való al-

kalmazkodással, és a belső integrációval kapcsolatos  problémáikat. Azokat a megoldásokat, 

amik elég jól működnek, azt a jövőben is alkalmazzák tevékenységük során, sőt megtanítják az 

új tagoknak. Gyorsan változó környezetben a kreativitás, kockázatvállalás, és innováció, míg 

stabil környezetben az engedelmesség, előreláthatóság és az előre jelezhetőség válhat alapér-

tékké. 

A Human Synergistics® módszertanával, számos tanácsadó cég partnerségében Országos 

Szervezeti Kultúra Kutatást végeztünk. Az adatfelvétel 2009. május és november között zajlott. 

A kutatásban 101 szervezet 1098 munkatársa vett részt. 

A kutatás kezdeményezője és vezetője a Human Synergistics Hungary volt. Ugyanakkor a 

projekt számos szervezetfejlesztő tanácsadó cég aktív közreműködésével, közös projektként 

valósult meg. 

A Human Synergistics International vezető szerepet tölt be a világon a szervezeti kultúrára 

alapozott szervezeti eredményesség-fejlesztés támogatásában. Vizsgálati módszerei, mérőesz-

közei tudományos kutatások termékei, működésük a gyakorlatban kipróbált. 1970 óta statiszt i-

kailag megalapozott, folyamatos fejlesztés alatt állnak. 
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A Human Synergistics® elméleti rendszerében úgy határozzuk meg a szervezeti kultúrát, 

mint azokat a viselkedéseket, amelyeket a tagoktól elvárnak ahhoz, hogy úgy érezzék, beillesz-

kedtek és megfelelnek az elvárásoknak. Ezek a normák és elvárások szoros kapcsolatban vannak 

a szervezet tagjai által közösen osztott nézetekkel, hiedelmekkel.  

Kutatásunk nem reprezentatív, de úgy véljük, hogy fontos következtetések szűrhetőek le be-

lőle. 

Arra kerestük a választ, hogy: 

a) Milyen a jellemző magyarországi szervezeti kultúra? 

b) Milyen hatással van a kultúra a szervezeti eredményességre és az egyéni teljesítményre, 

jóllétre? 

c) Melyek azok az okok, amelyek ezen kultúra kialakulásához vezettek / vezetnek?  

d) Milyen területek fejlesztése hat a szervezeti kultúrára? 

Tanulmányunkban a magyar szervezeti kultúrák sajátosságaival, illetve azokkal a tényezők-

kel foglalkozunk, amelyek ezen kultúra kialakulásához vezet(het)tek, különös tekintettel a ma-

gyar iskolarendszer sajátosságainak generációkon átívelő lehetséges hatására. 

A kutatás módszertana: A Human Synergistics® és a Circumplex modell  

Kutatásunkat az Organizational Culture Inventory® (Szervezeti Kultúra Leltár) – továbbiak-

ban OCI – és az Organizational Effectiveness Inventory™ (Szervezeti Hatékonyság  Leltár) – 

továbbiakban OEI – kérdőívek együttes használatával végeztük. (A módszertanról részleteseb-

ben: www.humansynergistics.hu, www.humansynergistics.com) 

A felmérés a Human Synergistics® szervezetdiagnosztikai modelljére, a Circumplex mo-

dellre (ld. 1. ábra) épül. A rendszer a szervezetek kultúrájában (és a vezetők működésében), 

konstruktív (kék), passzív-védekező (zöld) és agresszív-védekező (piros) stílusokat különböztet 

meg. 

Az alapvetően konstruktív kultúrájú szervezetet az jellemzi, hogy munkatársait bevonja az 

őket érintő döntésekbe. Egyéni céljaik és a szer-

vezet céljai közötti kapcsolat megtalálására tö-

rekszik, építve a munkatársak önmegvalósítási 

szükségleteire. A hibák nem üldözendő dolgok, 

hanem a tanulás-fejlődés forrásai. 

A konstruktív szervezet támogatja a vélemé-

nyek őszinte kifejezését, a kísérletezést, a fej-

lesztéseket. Fontos számára, hogy a munkatársak 

teamekben valódi célokért dolgozzanak és azok 

elérésébe a szükséges energiát tegyék bele, se 

többet, se kevesebbet. Hangsúlyt helyez a való-

ban pozitív munkakapcsolatok kialakítására, 

amelynek keretében a munkatársak egymásnak 

adnak, és egymástól kapnak is fejlesztő vissza-

jelzéseket, és a munka során szükségszerűen 

felmerülő konfliktusok is érdemi feloldást 

nyernek. 

 

 

2. ábra: Circumplex modell 

Forrás: 

http://szervezetikultura.hu/images/circumplex_02_large.jpg 

 

http://www.humansynergistics.hu/
http://www.humansynergistics.com/
http://szervezetikultura.hu/images/circumplex_02_large.jpg
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A sok száz szervezetnél végzett Human Synergistics alapú szervezeti kultúrafejlesztés azt 

mutatja, hogy a konstruktív működés összefüggésben van a hosszú távú üzleti eredményesség 

fenntartásával. Így egy fejlesztési projekt során érdemes elsősorban a konstrukt ív stílusok (Tel-

jesítmény, Önmegvalósítás, Bevonás-támogatás, Együttműködés) erősítését célul tűzni. 

Összevetésül, a passzív-védekező klaszter stílusai: 

– a megfelelést jutalmazó stílus (Alakíts ki felszínesen jó kapcsolatokat!) 

– az alkalmazkodást jutalmazó stílus (Kövesd a szabályokat akkor is, ha értelmetlenek! Ne 

legyenek újító ötleteid!) 

– a függést jutalmazó stílus (Ne legyen önálló gondolatod, kövesd vakon vezetődet!) 

– az elkerülést jutalmazó stílus (Ne vállalj fel konfliktusokat, ne hozz  döntéseket!) 

A döntően ilyen stílusjegyekkel rendelkező szervezet energiáit a személyes kapcsolatok és a 

biztonság fenntartása emészti fel. Nehezen születnek döntések, a kapcsolatorientáció a felada t-

tudatosság rovására érvényesül. A szervezet minden tagja egyfajta biztonságérzetre vágyik, ke-

vés a fejlesztés, az újítás. Erős a bürokratizmus, a szervezet tagjai mindent megtesznek a kon f-

liktushelyzetek elkerülésére, döntéseikért nem hajlandók vállalni a felelősséget, hiszen a hibá-

kat szigorúan büntetik. 

Az agresszív-védekező stílusjegyekkel jellemezhető szervezetben az energia a személyes ha-

talom és pozíció megőrzésére irányul. Látszólag aktív cse-

lekvés folyik, és erőteljes a feladatorientáció, az eredmé-

nyesség azonban itt is elmarad a kívánatostól. A döntően 

agresszív-védekező stílusú szervezetekben jutalmazzák 

más ötleteinek lekicsinylését, támogatják a szervezeten 

belüli versengést. Çrtéknek számít a hatalommal való 

(vissza)élés. Gyakran jellemzi ezeket a szervezeteket az 

öncélú tökéletességre törekvés, a priorizálás hiánya. Ezek-

ben a szervezetekben rengeteg energiát emésztenek fel a 

belső harcok és a dühödt „csinálás‖ vágya, de tartós ered-

mény ezekből ritkán születik.  

Természetesen egyik stílus sem vegytiszta típus, egy 

szervezet működésében megjelenik mindegyik stílus, de kü-

lönböző erősséggel. Az OCI, szervezeti kultúra kérdőívet 1-

5-ös skálán kellett kitölteni, az alapján, hogy az adott visel-

kedés milyen mértékben elvárás a szervezet tagjaitól (1 - Egyáltalán nem, 5 - Nagyon nagy mér-

tékben). A Circumplex modell egy 921 szervezetből álló angolszász mintához képest mutatja az 

eredményeket. Az egyes koncentrikus körök statisztikai percentiliseket jelölnek. A középső 

megvastagított kör jelöli az átlagot: az angolszász mintában lévő szervezetek 50%-a ennél ma-

gasabb, 50%-a ennél alacsonyabb értékkel rendelkezik az adott kultúra stílusban. Minél na-

gyobb egy „szín kiterjedése‖, annál erősebb az adott kultúra stílus. (ld. 2. ábra) 

A jellemző szervezeti kultúra Magyarországon 

A mintában lévő szervezetek alapján azt találtuk, hogy a meghatározó szervezeti kultúra 

stílus Magyarországon a Perfekcionizmus (ld. 3. ábra): 

– Keményen, kitartóan, sokat kell dolgozni. A munkanap sokszor 10-12 órás. 

3. ábra: Percentilis értékek 

Forrás: Organizational Culture 

Inventory®, Szervezeti Kultúra Leltár 

Kérdőív, Magyar nyomtatás 05/2007: p.6. 
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– A 99% nem elég, mindent el kell követni a 100-

110% eléréséért. 

– A hiba nem elfogadott. 

– Irreálisan magas, vagy irreálisnak érzékelt célkitű-

zések. 

– Hiányzik a sikerek megünneplése, mindig a követ-

kező teendőre fókuszálunk. 

– A jó dolgokat ritkán, a hibákat rendszeresen kieme-

lésre kerülnek. 

Másodlagos, de szintén nagyon erős kultúra stílus az 

Alkalmazkodás: 

– Sok belső eljárásrend, szabályzat, felsővezetői uta-

sítás, melyekben nehéz kiigazodni (bürokratikus 

„policy kultúra‖). 

– A szabályok betartása elsődleges, esetenként felül-

írja az eredményesség szempontját. A munkatársak 

szabályokkal „fedik le magukat‖. 

– Erős a status quo fenntartására való törekvés: „Csináljuk úgy, ahogyan eddig tettük.‖ Ez a 

változások, újítások ellen hat. 

Mindkét stílus védekező kultúra elem, egyik sem a hosszú távon (bizonyítottan) eredményes 

konstruktív stílusok közé esik. Ugyanakkor fontos, hogy ezen domináns kultúra stílusokkal is 

sikeres lehet egy szervezet. 

Ezen felül fontos megjegyezni, hogy két konstruktív elem is eléri (és valamivel meghaladja) 

az angolszász minta átlagát: az Önmegvalósítás és a Bevonás-támogatás. 

Az eredmények azt is mutatják, hogy a jelenlegi kultúra távol áll attól a vágyott „célkultúrá-

tól‖, amelyet vezetők és munkatársak véleménye alapján összesítettünk. 

Ezek „öröklött”, társadalmi okokra is visszavezethető jelenségek. A meghonosodott szerve-

zeti kultúrát nem lehet elválasztani az adott ország populációjának történelmi, viselkedési sémá-

itól, beidegződéseitől. 

Kopp Mária szerint: „a világon a legindividualistább társadalmak az Egyesült Államok, 

Ausztrália, Anglia és Hollandia és azután már mi következünk. A hollandok talán a legfemin i-

nebb társadalom, ami azt jelenti, hogy a szolidaritás, a közös értékek nagyon fontosak a szá-

mukra, és kicsik a különbségek az elvárt női és férfi szerepek között. Azaz azt, hogy ott a férfiak 

sokat tanultak a korábban nőinek tekintett értékekből, és ők is a társas kapcsolatokat, a belső 

harmóniát tartják a legfontosabbnak. A maszkulin jellegű társadalomban – mint a miénk is – 

nagyon nagyok a különbségek a férfi és női szerepek között, verseny van, rivalizálás, és az a 

legfőbb érték, hogy ki tud előrejutni.” 

Magyarország a világ négy legindividualistább országa közül az egyetlen olyan, amely a 

nagy versengés és a bizonytalanságkerülés (kis kockázatvállalás) negyedében foglal helyet. Az 

USA-ban és Angliában a nagy versenyt nagy önbizalom és nagy kockázatvállalási hajlandóság 

teszi ésszerűvé, Hollandiában a verseny bizonytalanságait az együttműködés tompítja.  A bizony-

talanság a versenyt tovább élezi, hiszen a bizonytalanok versenye csak ismert terepen, csak a 

régi, jól ismert ellenféllel, csak zéró-összegű játszmára folyhat. Ez az ellentmondásos karakter 

törvényszerűen kitermeli a rövidtávú, az azonnali eredményt akaró gondolkodást, az egész sze-

Kutatási eredmény 

N=101 szervezet 

4. ábra: Jelenlegi magyarországi szervezeti 

kultúra 

Forrás: Országos Szervezeti Kultúra Kutatás 

2009, Összefoglaló tanulmány, Human 

Synergistics Hungary: p.10. 
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mélyiségre jellemző kettős tudatot és az elégedetlenséget is.  Egyetlen ország sincs, ahol ennyire 

nagyok az eltérések az értékelvárások és a valóság megélése között. A bizonytalanságkerülés és 

a versengő individualizmus elegye törvényszerűen kitermeli a rövidtávú, az azonnali eredményt 

akaró gondolkodást, az egész személyiségre jellemző kettős tudatot és az elégedetlenséget.  

Rögtön felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk a változás érdekében? Mi legyen az individualiz-

musunkkal? Hagyjuk abba, adjuk fel? Semmiképpen sem, hiszen ez az egyedi, a kreatív megoldá-

sok alapja. Emellett az önbizalom, az ésszerű kockáztatni tudás és az együttműködés azok a tulaj-

donságok, amelyeket el kell sajátítanunk. Ehhez fontos lenne a siker- és közösség centrikus iskola-

modell, ahol terepet kaphatnánk ezek elsajátítására, a tapasztalati tanulás megélésére. 

Sajnos azonban a magyar iskolarendszer kudarc- és hátránycentrikus. Nem azt nézik az is-

kolák, hogy miben sikeres a tanuló, hanem azt, hogy miben sikertelen. Magyarországon az okta-

tási intézmények többsége még mindig porosz típusú iskola. Jellemzői: információkat tanít és 

kér számon, nem rendszerezni tanít meg, zárt, merev, a múltra tekintő intézmény, büntetés ala-

pú, nem motivál, kudarckerülő, a hibázást bűnként és nem a tanulás alapjaként fogja fel, a tanítási 

módszerek elavultak, a gyerekek passzivitásra kényszerülnek, még a mozgásuk és a megszólalási 

szabadságuk is korlátozott, és a kölcsönös segítségnyújtást büntetik. (BENDA, 2000) 

Az oktatási intézményekben erősen teljesítmény orientált nevelést kaptunk. Mindenki egyé-

nileg és elszigetelten dolgozik, egymást segíteni tilos. Az, ahogyan mi magyarok egy adott 

szervezeti kultúrában viselkedünk a történelmi, oktatási örökségen kívül még az egyén önérté-

kelésével is terhelt: általános az a koncepció, hogy aki beleszakad a munkába, az lehet sikeres. 

Amiben sok munka van, az felvállalható; nem az eredmény, az erőfeszítés számít. Emellett a 

munkavállalók domináns része a defenzív, önigazoló taktikával van elfoglalva. 

Feltételezésünk, hogy az oktatási rendszer hozzájárult a jelenleg Magyarországon tapasztalt 

szervezeti elvárások kialakulásához. Mivel az iskola, az oktatás jelentős szerepet tölt be az 

egyén szocializációs folyamatában, így biztosan van összefüggés a jelenlegi szervezeti kultúra 

jellemzők és az oktatás sajátosságai között. 

Ehhez először „azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi is hát a nevelés, és hogyan  kell nevelni. 

Napjainkban ugyanis igen vitatottak ezek a feladatok. Mert nem mindenki ért egyet abban, hogy 

mit kell az ifjúságnak tanulnia az erkölcs és a tökéletes élet szempontjából, de még az sincs tis z-

tázva, vajon az értelem vagy a lélek kifejlesztésére kell-e inkább irányítani a nevelést. A szoká-

sos nevelési rendszer nagyon zavaros, és nem világos, hogy vajon azt kell-e elsajátítani, ami az 

életre hasznos, vagy pedig, ami az eredményt fejleszti, vagy éppen valami különleges dolgot, 

mert mindezen szempontoknak vannak szószólói.‖ (Arisztotelész) 

Arisztotelész szavai ma is igazak, bár az iskolák, az oktatás eldöntötte ezt a kérdést, és a vála-

szuk az lett, hogy az értelmet fejlesztik, és az eredményre törekszenek. A pszichológusok tapaszta-

latai szerint életünk első 6-14 éve meghatározó abból a szempontból, hogy ekkor sajátítjuk el azokat 

a szociális, kulturális alapokat, ami aztán meghatározó lesz egész életünkben. Mindemellett nem 

elhanyagolható tény, hogy minden egyén azokat a kulturális jegyeket hordozza és viszi magával 

aztán a munkahelyre, amit az alapoknál megtanult. A mai oktatási rendszer a jelenlegi keretei között 

ezt a kultúrát termeli ki magából. (KARLINGER, 2010) 

A globális, gyors változások, az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk, az emberi erőfor-

rás felértékelődése gyökeres átalakulást követel az oktatási rendszertől is. Ugyanis a munkálta-

tók egyik igénye a pályakezdő diplomásokkal szemben (erős együttműködési készség) a jelen-

legi rendszerben nincs az oktatás fókuszában. A társadalomkutatók már felismerték, hogy a 
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gazdasági siker legfőbb erőforrása a társadalmi tőke. Tehát „olyan iskolai nevelésre van szük-

ség, amely képes a tanulási környezetet a személyek közötti bizalom és együttműködés, a szere-

tetkapcsolatok működtetésére építeni.‖ (BENDA, 2000) 

Az új módszer a kooperatív tanulás, a jövő pedagógiája. Spencer Kagan dolgozta ki, itt az 

együttműködés és segítés kötelező eleme az oktatásnak. „Építő egymásrautaltságnak nevezi ezt 

a szakma és ebben az oktatási rendszerben a megoldandó feladatok úgy lettek kitalálva, hogy a 

gyerekek egymás nélkül nem tudják megoldani a feladatokat, vagyis együttműködés nélkül az 

iskolai feladatok nagy része megoldhatatlan‖. (KARLINGER, 2010) 

A kooperatív tanulás rendszerének alapja az együttműködés, ami messze más, mint a mai 

gyakorlat, pl. ma egy matematika órán a „számkirály‖ játéknak csak egy nyertese lehet, a több i-

ek kiesnek. Ezzel szemben a Kagan-féle módszer arra épül, hogy már kiskortól kezdve fejlesz-

teni kell az együttműködés alapjait, mert ha ezt sajátítják  el a gyerekek, akkor ez lesz számukra 

természetes a későbbiekben is. 

Ez az oktatási rendszer az USA-ban, a világ gazdaságilag legerősebb országában évtizedek 

óta működik, ám Magyarországon a mai napig alternatív módszer, azaz egy-egy iskola döntésé-

től függ, hogy alkalmazza-e vagy sem. A magyar tanárok többsége idegenkedik az új módszerek 

alkalmazásától, ami saját szocializációjuk belső hitéből adódik, azaz az iskola individuális kö-

zeg és nem az együttműködésre tanító hely. 

Véleményünk szerint a hazai szervezeti kultúrában mindezek fényében akkor lesz tartós és 

jelentős változás, ha az iskolai nevelés során az értelem fejlesztése mellett a lélek fejlesztése is 

elindul. Fontos lenne az is, hogy a munkáltatók igényei a munkavállalókkal szemben bekerülje-

nek a képzési stratégiába. Azaz olyan egyének kerüljenek ki az iskolapadokból (legyen ez akár 

általános-, közép- vagy felsőoktatás), akik képesek figyelni egymásra, meghallgatják egymást, 

nyitottak a világ és a másik ember iránt és tudnak/akarnak együttműködni másokkal. 
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http://getcited.net/mbrz/11057812
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/55
http://edutech.elte.hu/multiped/ped_04/ped_04.ppt#274,4,Alapkérdések
http://www.humansynergistics.hu/
http://www.humansynergistics.com/
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SZAKÁLY TAMÁS :  A tudásmenedzsment  mint  a szervezet i  kul túra része  

A szellemi tőke szerepe a szervezetekben 

Hogyan mérhető egy intézmény szellemi tőkéje, azaz szellemi erőforrásainak összessége? Az 

alábbi felsorolás azokat a jegyeket tartalmazza, amelyek megszámlálható, kézzelfogható módon 

tanúsítják az intézményi tudástőke értékét (SÁNDORI, 2003) 

– szabadalmak, 

– publikációk, 

– az ezekre adott hivatkozások, 

– licenc-megállapodások és -bevételek, 

– új termékek, az ezekből származó bevétel és e bevétel részaránya a teljes forgalomban, az 

arány mértéke, összevetve a versenytársakéval, 

– az új termékek kifejlesztéséhez szükséges idő, összevetve a versenytársak teljesítményével, 

– a munkatársak továbbképzésére fordított összeg abszolút értékben, a vállalat egyéb kiadá-

saihoz viszonyítva és összehasonlítva a versenytársak számadataival,  

– a meghívott előadók által tartott tanfolyamokon vagy külső tanfolyamokon töltött napok 

száma, 

– házon belüli előadások száma, 

– a házi tanfolyamokon töltött napok száma, 

– tudományos fokozat megszerzésére törekvő munkatársak száma, 

– az alkalmazottak által látogatott szakmai rendezvények mennyisége, 

– az adatbázisokban végrehajtott keresések száma, 

– az automatikus témafigyelések mennyisége. 

Prusak szerint a tudástőke, ha mérhetővé nem is, de legalább láthatóvá igenis tehető, ha a 

cég tudással kapcsolatos tevékenységeire, a tudás birtoklásából eredő eredményeire és a tudás 

növelését célzó befektetéseire összpontosítunk (DAVENPORT – PRUSAK, 2001). Az első csoport-

ban a következő tevékenységekről van szó: 

– a "communities of practice" felmérése azokról az informális közösségekről szó, amelyek  

tagjait a mindennapi munka köti össze, 

– tudástérképek készítése ("knowledge mapping"), 

– adatközpontok számbavétele, 

– szimbolikus jelentőségű tevékenység a tudás szerepének hangsúlyozása például az éves je-

lentésben, a munkatársak utaztatása konferenciákra, tanfolyamokra, a tudásmegosztás, 

mint szempont bevezetése a teljesítményértékelésben stb. 

A Prusak által felsorolt – a megfelelő tudás birtoklását tükröző – üzleti eredmények listája: 

– szabadalmak, 

– új termékek, 

– a termékfejlesztés üteme, 

– új értékesítési ügynök betanulási ideje. 

Végül a tudás növelését célzó befektetések felsorolása: 

– K+F kiadások, 

– tanfolyamok, 

– az informálódásra fordított összegek. 
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Prusak kétszer is felhívja a figyelmet arra, hogy a felsorolt tényezők elterjedtsége vagy ma-

gas száma csupán jelzésértékű, nem jelenti automatikusan bizonyos mértékű tudástőke meglétét.  

A Knowledge Associates CE tanfolyamán
1
 szóba került a tudástőke auditja (SÁNDORI, 

2003). Annak vizsgálatát értették ezen, hogy az adott üzletágban milyen fajta tudásra van szük-

ség, és az milyen mértékben érhető el cégen belül. Az auditálás kapcsán felmerül egy másik 

fontos terület: az információs átvilágítás. Az információs átvilágítás nem jelent többet az info r-

mációvagyon, a szereplők, az információs igények és informálódási szokások leltározásánál. De 

hogy még ez sem széles körben elterjedt gyakorlat, azt bizonyítja többek között Oppenheim és 

társainak vizsgálata, akik a „UK Accounting Standard for Goodwill and Intangible Assets‖ 

számviteli előírás gyakorlati alkalmazását tanulmányozták. Tapasztalataik szerint annak, hogy a 

brit vállalatok könyvelésében szerepeljen a cégek információs tőkéje, az a legnagyobb és leg-

gyakoribb akadálya, hogy a legtöbb intézmény egyáltalán nem tartja számon, milyen informá-

cióvagyonnal rendelkezik. Ezen túlmenően a következő jellegzetességek nehezítik az informá-

ciós tőke „könyvelését‖: 

– az információ értéke nagyban függ a frissítés gyakoriságától, 

– az információ értéke a problémák megoldásában a megfelelő időponthoz kötődik,  

– még ha ebben a megfelelő időpontban vizsgálnánk az információ értékét, akkor is nehéz 

dolgunk volna, mert a legtöbb eset precedens nélküli, 

– eljutni a megoldáshoz épp olyan fontos, mint maga a megoldás, de hogyan vegyük számí-

tásba a könyvelésben a gyors tájékozódás során megtakarított időt? 

Pedig a szerzők szerint a következő előnyökkel járna, ha sikerülne az információs tőkét sze-

repeltetni a vállalatok mérlegében: 

– A nem kézzelfogható vagyoni elemek (goodwill, presztízs, stb.) köztudottan fontos szere-

pet játszanak a cégek értékelésében; ha ezek az elemek a mérlegben is láthatók lennének, 

akkor az reálisabb képet nyújtana a cégekről. 

– Mérlegadataik mellett a cégek egyre gyakrabban tesznek közzé nem pénzügyi adatokat, 

mint amilyen például a vevői elégedettség vagy a munkatársak elégedettsége;  ha ezek kö-

zött az információs tőke is szerepelhetne, az azt tanúsítaná, hogy a cégek fontosnak tekin-

tik információvagyonukat. 

– Mindez arra sarkallná a vezetőket, hogy ne költségnek, hanem erőforrásoknak tekintsék az 

információt, és így még inkább törekednének annak jobb kiaknázására. 

A szerzők által megkérdezett vállalati szakemberek viszont a következő ellenérveket sora-

koztatták fel: 

– a szóban forgó információ sok esetben nem is képezi a vállalat tulajdonát ; 

– az információ nem egyedi a maga nemében: ha feltüntetnék a mérlegadatok közé, akkor 

más tényezőket is, például az adminisztrációs rendszert vagy a személyzetet is szerepelte t-

niük kellene; 

– egyszerűen nincs rá szükség, hogy az információvagyon szerepeljen a mérlegadatok kö-

zött. A hirdetési kiadások sincsenek ott feltüntetve, mégsem gondolja senki, hogy azokat 

nem kell komolyan venni. 

                                                 
1
 A Knowledge Associates CE tanfolyamán (Knowledge Management vezetői szeminárium)  
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Befejezésül Oppenheim és társai utalnak néhány olyan működő kezdeményezésre, amely az 

információvagyon felbecsülését célozza: 

– az IMPACT csoport által kifejlesztett Information Health Index az információ menedzs-

ment "jóságát" jelzi, értékét maguk az érintett vezetők állapíthatják meg,  

– a VAIC (value added information coefficient) kidolgozójának az a célja, hogy a vállalaton 

belüli értékteremtést tetszőleges pillanatban megragadja.  

 

Mi a tudásmenedzsment? 

Az már nem is meglepő, hogy mindenki másképp definiálja a tudásmenedzsmentet. Nézzünk 

néhány példát! 

Az egyik legrövidebb meghatározás szerint a tudásmenedzsment nem más, mint az intézmé-

nyi szellemi tőke növelését célzó törekvések összessége. Mi teszi szükségessé ezeket a törekvé-

seket? Mi sarkallja arra a szervezeteket, a legnagyobb erőfeszítéseket tegyék ezen a téren? A 

válasz: súlyos gondokat kell orvosolniuk. Íme a problémák leltára Rob Abbott szerint 

(SÁNDORI, 2003). 

– Az intézmények nincsenek annak tudatában, milyen információkat birtokolnak.  

– A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem 

összpontosul célok köré. 

– Az emberek egyszerre szenvednek az információk tömegétől és az ismeretek hiányátó l. 

– Szakmai jártasság, szakértői tudás, értékes tapasztalatok és munkakapcsolatok semmivé 

válnak, mihelyst mindezek birtokosa, a dolgozó elhagyja az intézményt.  

– A tanulságok és a tapasztalatok megosztásának nehézsége oda vezet, hogy rengeteg idő és 

pénz pazarlódik el (ugyanazon a cégen belül) az egyszer már megoldott feladatok újbóli 

megfejtésére. Nem használják ki a drágán megszerzett információt, még kevésbé haszná l-

ják fel ugyanazt új módon. 

– Sok bonyodalmat okoz a meglévő nyilvántartások nehézkessége.  

Mindeközben egyre többen vélik úgy, hogy a "megfelelő" információtechnológia segíthet e 

gondokon, és ez a remény a tudásmenedzsment felé fordítja érdeklődésüket (mindegy, hogy 

annak nevezik vagy sem). 

Egy magyarországi fórumon
2
 az egyik hozzászóló elmondta, hogy vállalatuknál egyszerűen 

így definiálták a tudásmenedzsmentet: "képesség a hatékony cselekvésre". Más résztvevők és a 

KPMG szakembere szerint a tudásmenedzsment a következőket foglalja magában (SÁNDORI, 

2003): 

– a tudás rögzítése, kodifikálása, 

– a tudás strukturálása, kategorizálása, 

– a tudás elérhetővé tétele, megosztása, 

– a szellemi tőke jobb kihasználása (újrahasznosítása) és védelme,  

– mindezt integrált megközelítésben és az összetevők szinergizmusára építve.  

 

 

                                                 
2
 A KPMG Hungária fórumán (Tudásmenedzsment hazánkban) 
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Egy másik definíció a tudásmenedzsmentet úgy tekinti, mint a szervezeti tanulás elméleté-

nek és perspektívájának pragmatikus továbbfejlődését . A tudás a piacokról, termékekről, folya-

matokról és a versenyről egyre intenzívebb lesz. Egy jövőorientált menedzsmentnek reagálnia 

kell erre (ÜZLETI NEGYED, 2004). 

A szerzők a következő definíciót tartják a legmegfelelőbbnek, melyet az American 

Productivity & Quality Center készített, miszerint a tudásmenedzsment a megfelelő tudásanyag, 

megfelelő emberekhez, megfelelő időben való eljuttatásának tudatos tevékenysége, hogy ezzel az 

információt tevékenységgé alakítsák és elősegítsék az információk megosztását a vállalat telje-

sítményének javítása érdekében. 

A fenti definíció alapján a tudásmenedzsmentet nyolc részre oszthatjuk fel (PROBST, idézi 

SZABÓ, 2000): 

– a tudáscélok meghatározása, 

– a tudás megszerzése, 

– a tudás fejlesztése, 

– a tudás elosztása, 

– a tudás hasznosítása, 

– a tudás rögzítése, 

– a tudás ellenőrzése, 

– a tudás értékelése. 

 

A tudáselemek súlypontjai 

A tudáselemek számozott felsorolása okán azonban semmi esetre sem tekinthetünk el attól, 

hogy ezek az elemek egymással kölcsönös kapcsolatban vannak, és a vállalat aktuális összefüg-

gésében kell nézni őket. Az egyes tudáselemek feldolgozását nem lineárisan, hanem rendszeré-

ben szemlélve végezzük. 

– Çrzékelés 

– Kiválasztás 

– Kölcsönhatás. 

 

A tudásmenedzsment törvényei  

(DAVENPORT, 2004 alapján; http://www.mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm: 2004.03.20.) 

Mielőtt bárki belefog a tudásmenedzsment program megszervezésébe, tisztában kell lennie a 

tudásmenedzsment törvényeivel. Ezeket a szabályokat azért sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

mert ha út közben érne valakit egy olyan meglepetés, amire számítania kellett volna, akkor azt 

nagyon nehéz lesz kijavítani: 

– a tudásmenedzsment drága, 

– a hatékony tudásmenedzsment az emberek és gépek összekapcsolását igényli , 

– a TM-nek vannak politikai vonatkozásai is, 

– a TM tudásmenedzsereket igényel, 

– a TM-ből származó haszon több mint térképek és modellek kialakítása , 

– a TM-nek sosincs vége, 

– a tudás megosztása és hasznosítása gyakran nem igazán kedvelt. 

A tudásmenedzsment drága (de a butaság is). 

http://www.mccombs.utexas.edu/kman/kmprin.htm
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A tudás vagyon, de ahhoz, hogy ezt a vagyont kamatoztatni tudjuk, más erőforrásokba is 

fektetnünk kell pénzt: 

– az adattaroláshoz, a dokumentumok elkészítéséhez és továbbadásához számítógépekre és 

egyéb irodatechnikai eszközökre van szükség, 

– a tudáshoz úgy is adhatunk értéket, ha az adatokat megszerkesztjük, megvágjuk, illetve k i-

hagyunk adatokat, 

– az adatok fejlesztésébe, megszerzésébe, titkosításába és kategorizálásába invesztálni kell, 

– fejleszteni kell a meglévő infrastruktúrát annak érdekében, hogy a tudás átadhatóvá váljon,  

– tovább kell képezni az alkalmazottakat, hogy a tudást át tudják adni, fel tudják használni, 

és elő tudják állítani. 

 

 

 

1. sz. ábra: A tudásmenedzsment rendszere 
Forrás: http://www.accsys-corp.com (2004) alapján saját szerkesztés 

 

http://www.accsys-corp.com/
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A fentiek alapján ki lehet számolni, hogy a tudásmenedzsment mennyibe kerül egy vállala t-

nak. Külföldi szervezetek, melyek a tudásmenedzsmentet évek óta használják, bevételük 7-10 

százalékát költik TM fejlesztésre. Ez valóban soknak tűnik. De mennyibe kerül a butaság? 

Mennyit veszítünk azon, hogy egy kulcs-

fontosságú ember elhagyja a céget és a 

konkurenciához kerül? Milyen árat kell 

fizetni azért, ha az információ nem megfe-

lelően áramlik? 

A hatékony tudásmenedzsment az embe-

rek és gépek összekapcsolását igényli. 

A modern üzletmenetben már el sem 

képzelhető, hogy az adatokat ne számító-

gépeken tárolják, a leveleket ne az Inter-

neten keresztül küldjék, és a felsorolás 

folytatható. Ha az alkalmazott vagy a ve-

zető nem ismeri megfelelően a munkájá-

hoz nélkülözhetetlen szoftverek és hardverek hatásmechanizmusait, felépítését és az általuk 

nyújtott előnyöket, akkor a fent említettek lépnek életbe. 

Ugyanis a drága szoftver nem termel hasznot a szervezet számára, ha nem is tudják mire va-

ló. A program ára tehát csak pénzkidobás volt. Ha csak részleteiben ismerjük a programot, szin-

tén pénzt dobtunk ki az ablakon. Így ismét az alkalmazottak továbbképzéséhez jutottunk.  

A TM-nek vannak politikai vonatkozásai is. A régi mondás a TM esetében is igaz. „A tudás 

hatalom.‖ Vajon mi történik akkor, amikor egy szervezet párosítja tudását hatalommal, pénzzel 

és sikerrel? Előbb-utóbb biztosan lesz lobbizás a cég kegyeiért, megszületnek háttér egyességek 

és intrikusai is lesznek a vállalatnak. Vannak olyan menedzserek, akik elutasítják a politikát és 

csak és kizárólag a TM-re koncentrálnak. De vannak olyan TM szakemberek, akik a tudás megszer-

zésének és értéknövelésének érdekében brókerként üzletelnek az információkkal nem csak közgaz-

dasági téren.  

A TM tudásmenedzsereket igényel. A szervezeten belül sohasem működhet jól a tudásme-

nedzsment, ha nem alakítunk ki egy olyan csapatot, akik folyamatosan szervezik, irányítják, és 

nyomon követik. A TM ugyanis nem lehet önszervező. A tudásmenedzsereknek az is a feladatuk, 

hogy az adatokat begyűjtsék, továbbítsák, megosszák, és raktározzák . A tudásmenedzserek al-

kalmazásának tehát az a célja, hogy megkönnyítsék a szervezeten belül dolgozóknak az ada t-

áramlást, azaz mindenkihez csak a megfelelő információ jusson el. Ez azt jelenti, hogy ez a 

csoport fogja tudni a cégről a legtöbbet. Ezért már a kiválasztásuk sem egyszerű folyamat. A fő 

szempont ezeknél az embereknél az, hogy „ego-mentesek‖
3
 legyenek. 

A TM-ből származó haszon több mint térképek és modellek kialakítása . 

Egy szervezet tudását úgy kell felépíteni, mintha a Magyar Çrtelmező Kéziszótár elektroni-

kus változata lenne. Az adatok rendben vannak, minden információ a megfelelő kulcsszóhoz és 

témakörhöz kapcsolódik és minden visszakereshető egyszerűen. Ez rendkívül szigorú hierarch i-

át igényel. A hierarchia kialakítása mellett, arra is vigyázni kell, hogy az adatok pontosak le-

gyenek. Elég egy egyszerű elütés, és máris borult a gondosan felépített rendszerünk egyik ága.  

                                                 
3
 A szerző itt az „egoless‖ kifejezést használja. 

2. sz. ábra: A tudás drága  
Forrás: LONCSÁR T.,  2003 



275 

 

A hierarchiát úgy a legegyszerűbb átlátni, ha készítünk egy térképet, amin gondosan ábrá-

zoljuk, hogy milyen ágakból áll a szervezet, feltűntetjük az ágak tudását és a többi ággal való 

kapcsolódási pontját. Ha ezzel készen vagyunk, akkor elindulhat a folyamat és exponenciálisan 

nőni fog a tudásteremtés. Minden folyamat fel fog gyorsulni, és ha gyorsabbak vagyunk a ve r-

senytársaknál, miénk az előny és az ebből származó haszon is. 

A tudás megosztása és hasznosítása gyakran nem igazán kedvelt . Ha tudásom egy értékes 

erőforrás, akkor miért kellene ezt nekem megosztani? Miért kockáztassam a munkámat, hogy 

valaki más tudását használjam fel az enyém helyett? Gyakran meglepődünk azon, hogy egy 

munkatársunk nem adja át tudását, vagy nem használja fel a miénket. A jelenlegi gyakorlat még 

az, hogy gyanakodva kell nézni mindenkire és saját tudásunkat fel kell halmozni, annak érdeké-

ben, hogy az alkalmas időben előnyökhöz jussunk. Beengedni a tudásunkat egy rendszerbe 

nemcsak fenyegető érzés, hanem a megrögződések miatt nagy erőkifejtés is. Nagyon motivál t-

nak kell lennünk, hogy ezt megtegyük vagy elvárjuk, hogy az alkalmazottak megtegyék.  

A TM-nek sosincs vége. Gyakran a tudásmenedzserek és a vezetők úgy érzik, hogyha a meg-

felelő struktúrát kialakították és a tudást ellenőrzés alatt tartják, akkor a munkájuk véget is ért. 

Ez pedig nem így van. Mint a humánerőforrás menedzsmentnek, a TM-nek sincs egy olyan idő-

pontja, amikor azt mondhatjuk, hogy a rendszer készen van.  Miért? Mert egy szervezet folya-

matosan változik. Változnak a fogyasztók igényei, stratégiát kell váltani, az új alkalmazottaknak 

és szoftvereknek új tudásigényük van, új termékkel lép a cég a piacra. Ezért, ha a TM nem rea-

gál a változásokra és csak a kezdeti modell használatával törődik, akkor a rendszer összeomlik. 

A TM-nek „gyorsnak és piszkosnak‖
4
 kell lennie, és legalább olyan terjengős lehet, mint egy 

használati útmutató. 

 

A Boisot-féle I-Tér modell 

Boisot, hasonlóan a japán szerzőpároshoz (Nonaka-Takeuchi), egyfajta mátrixban képzelte 

el a tudás csoportosítását, csak ő egy harmadik elemet is felvett a csoportosításba, az absztrak-

ciót, azaz annak a képességét, hogy a megfelelő tudást a megfelelő problémához társítsuk és így 

oldjuk meg. Boisot az I-Teret (information space) úgy képzelte el, hogy egy háromdimenziós 

koordinátarendszerbe helyezte el a különféle tudásfajtákat. A három koordinátatengely:  

– nem szerkesztett tudástól a szerkesztettig (uncodified to codified), 

– konkréttól az absztraktig (concrete to abstract), 

– zavarostól a letisztultig diffused to undiffused). 

Ezek alapján alakította ki a szerző a „Társadalmi Tanulási Körforgást‖ – Social Learning 

Cycle (SLC) – ami bemutatja a tudás áramlását hat fázison keresztül. 

– Keresés: ösztönök mélyéből nyerhetőek ki az adatok, melyek még nem letisztultak (zavarosak) 

– Problémamegoldás: a problémákat úgy oldhatjuk meg, hogy struktúrába rendezzük az ada-

tokat, és kohéziós erőket állítunk fel közöttük, megadjuk a megfeleltetési szabályokat 

(szerkesztett adatok) 

– Absztrakció: az így újonnan kapott, szerkesztett tudást széles körben alkalmazhatjuk, az 

eddigieknél is több probléma megoldására (a tudás még absztraktabb lesz)  

– Elosztás: az így megszerzett tudást elosztjuk egy adott csoport tagjai között absztrakt és 

szerkesztett formában (a tudás letisztul) 

                                                 
4
 A szerző itt a „quick and dirty‖ kifejezéseket használja. 
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– Elmélyülés: a letisztult tudás ezek után új szituációkban alkalmazva újabb tudást eredményez 

– Behatárolás: legvégül az elvont tudásból konkrét tudás lesz, mely beágyazódik a konkrét 

gyakorlatokba. 

A Nonaka-Takeuchi szerzőpáros által készített és a Boisot-féle modellből egyaránt kiderül 

az, hogy a tudás folyamatosan áramlik és ekképpen kell kezelni, mivel egy élő organizmus, ami 

napról napra növekszik és strukturálódik. Ha nem foglalkozunk vele naponta, akkor elhal, vagy 

elnyom minket. Ha csak az adatokra és tudásra való folyamatos odafigyelést választjuk stratég i-

ánknak, már egy nagy lépést tettünk előre. 

Napjaink információvezérelt gazdaságában, a vállalatok nem foglalkoznak a legtöbb 

intellektusból származó lehetőséggel – amelyekből végül is a legtöbb érték származik – inkább 

a fizikai vagyontárgyakat védelmezik. Ahhoz, hogy a legtöbb értéket kinyerjék egy vállalat 

szellemi tőkéjéből, a tudásmenedzserek arra törekednek, hogy tudásmenedzsment megossza a 

tudást és az együttműködés alapjaként működjön. Azért az együttműködés még nem a vége a 

dolgoknak. Mindent áthidaló, üzleti összefüggés nélkül a tudásmenedzsment tökéletesen 

értelmetlen és végletekig káros. Következésképpen, a hatékony tudásmenedzsment programnak 

segítenie kell a céget abban, hogy az alábbiak közül a legtöbbet elérje:  

– olyan új kezdeményezések támogatása, amelyek elősegítik az ötletek szabad áramlását,  

– az ügyfelek jobb kiszolgálása egészen rövid reakcióidő alatt, 

– a termékek és szolgáltatások gyorsabb piacra vitelével a bevételek növekednek,  

– az alkalmazottak motiválása azzal, hogy ismerjék fel a bennük rejlő tudást és 

megjutalmazzák őket ezért, 

– fölösleges vagy szükségtelen folyamatok kiiktatásával a folyamatok felgyorsulnak és 

csökkenek a költségek. 

Ezek csak a leggyakoribb példák. Kreatív szemléletmóddal párosítva, a tudásmenedzsment 

eredményeképp növekedhet a hatékonyság, a termelékenység és a bevétel, gyakorlatilag, 

minden üzleti funkció jobbá válik. 
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GELENCSÇR ATT ILÁNÇ :  Az ál lampolgári  kompetenciák tanulásának és  

gyakorlásának lehetőségei  a diákönkormányz atokban és a 

diákparlamentekben  az oktatáspolit ikai  dokumentumok tükrében  

„Mondd, és én elfelejtem. 

Mutasd meg és én eszembe vésem. 

Hadd, hogy tegyem és én megértem.” 

(Konfucius) 

A több mint 2500 éves idézet nagyon jól érzékelteti a gyakorlati pedagógia feladatát most, a 

XXI. század küszöbén. Különösen igaz ez az állampolgári kompetenciák fejlesztésére is.  

A nevelés mint rendszeres és módszeres szocializáció szempontjából az iskolában megvaló-

suló demokrácia fontos szerepet játszik a későbbi állampolgári szerepre való felkészülésben. 

Ezért a diákönkormányzatok működése az intézményekben nagy befolyást gyakorolhat a jövő 

nemzedék politikai viselkedésére. Konfucius saját életével is arra bátorította a követőit, hogy 

vegyenek részt a közéletben, vagyis az állam szolgálatában. 

Munkám során a dokumentumelemzés módszerével élve szeretném bizonyítani, hogy az in-

tézmények többségében a helyi nevelési programokban megfogalmazottak szerint fontosnak 

tartják a közoktatási törvény adta jogok biztosítását a diákok számára. Azt viszont, hogy ez a 

tevékenység iskolánként változik, és nagyon gyakran csak papíron létező formalitás, az orszá-

gos diákparlamenteket megelőző kistérségi fórumok jegyzőkönyveinek elemzésével tudom ér-

zékeltetni. Mivel a 2007-es és a 2010-es fórumok szervezésében és lebonyolításában is részt 

vettem Somogy megyében, lehetőségem van összevetni azt is, hogy a 2008-ban bevezetésre 

kerülő Nemzeti alaptantervben (továbbiakban Nat) hangsúlyozott, és kötelezően fejlesztendő 

állampolgári kulcskompetencia hozott-e valamiféle változást a diákönkormányzatok életében. 

A vizsgálatom Somogy megye tekintetében reprezentatív, kistérségi lefedettséget illetően 

teljeskörű. 

 

1. Ismeretháttér 

Az iskola mindig a társadalomirányítás adott fejlettségi szintjének megfelelő módon volt szabá-

lyozva. A jog szerepe akkor került előtérbe, amikor az intézmények viszonylag önállóak lettek, 

és megkezdődött a jogállamiság és a demokrácia kibontakozása. 

„Az 1989-es rendszerváltozás után az állampolgári nevelés bizonytalan területté vált, ame-

lyen lassan alakulnak csak ki új tantervi programok. A Nat mindegyik változata fontos szerepet 

tulajdonított az állampolgári nevelésnek, de épp a téma politikai jellegéből fakadóan az elkép-

zelések a kötelező etika és vallásoktatástól az amerikai típusú integrált társadalomtudományi 

tárgyakig széles skálán mozogtak.‖ (HORVÁTH) 

A tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete az iskolai diákön-

kormányzat (továbbiakban dök). Az 1993 szeptemberétől hatályos új közoktatási törvény ren-

delkezik megalakulásuk és működésük alapvető szabályairól, jogaikról. Nem írja elő azonban 

kötelező jelleggel a diákönkormányzat megalakítását, ezért különösen a diákjogi szempontból 

legmaradibb iskolákban nem sürgős a nevelőtestületnek és az igazgatónak e feladat ösztönzése. 

(ZRINSZKY, 2000:6) 
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A Kormány 202/2007. (VII.31.) rendelete szól a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésé-

ről és alkalmazásáról. „A Nemzeti alaptanterv fő funkciója a közoktatás tartalmának elvi, szem-

léleti megalapozása oly módon, hogy az iskolák önállóságát szem előtt tartva meghatározza a 

közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a kö z-

oktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban megvalósítandó fejlesztési 

feladatokat. A Nat az iskolában elsajátítandó műveltség alapjait határozza meg, megteremtve 

ezzel a közoktatás egységét.‖ (NAT, 2007:5) 

A Nemzeti alaptanterv kilenc kulcskompetenciája közül az egyik a Szociális és állampolgári 

kompetencia. „A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 

van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi bei l-

leszkedéshez és a munkához.‖ (NAT, 2007:7) 

A téma időszerűségét az adja, hogy a tanulmány viszonylag két új területet kapcsol össze. 

Megjelenik egy törvényi háttér 1993-ban, amelynek fent említett részének elfogadottsága nehe-

zen épült be az iskolák életébe. Ugyanis az 1989-es rendszerváltozás után egyik pillanatról a 

másikra szűnt meg a központi ideológiai irányítás, de a véleménydiktatúrát nem váltotta fel 

egyik pillanatról a másikra a véleményszabadság, inkább a bizonytalanság, gyanakvás, hárítás 

volt a jellemző a pedagógustársadalomra. (SZONTAGH, 2007:125) Majd erre a 2007-es kormány-

rendelettel a 2008-as tanévtől bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben mintegy ráerősítés-

ként megfogalmazott értékek. 

Az időszerűséget bizonyítja továbbá az is, hogy a Halász Gábor és Lannert Judit által szer-

kesztett Jelentés a magyar közoktatásról 2006 című kiadványban mindössze három helyen ta-

lálhatunk utalást a tanulói jogokra, állampolgári nevelésre. Ezek a következők: A Civil társada-

lom, partnerség, konzultációval foglalkozó fejezetben megemlítik a szerzők (Balázs Çva- Palo-

tás Zoltán) az Országos Diákjogi Tanácsot, mint olyan szervezetet, ami a tanulói jogokkal kap-

csolatos döntések előkészítése során javaslatokat tehet. Az iskola belső világa és A jog az isko-

lában című mindössze tizenegy soros alfejezetben Szekszárdi Júlia megemlíti, hogy „Érdemes 

lenne a következő években vizsgálat tárgyává tenni a pedagógusok, diákok és a szülők jogokról, 

hatalomról, politikáról és közügyekről alkotott véleményét.‖(SZEKSZÁRDI, 2006:305) Mindezek 

mellett a Jelentés semmiféle adatot nem tartalmaz a diákönkormányzatokról. Pedig a feladat- és 

jogkörrendszeréből látható, hogy az iskola, de azon belül különösen ez az a szervezet, ami a 

szociális és állampolgári kompetenciát, a politikai szocializációt; az egész társadalmat, és a 

benne zajló folyamatokat leképezve, a legjobban segíti. 

 

A szociális és állampolgári kompetencia 

A 2007-es kormányrendelettel a 2008-as tanévtől bevezetett új Nat az EU-s személyközi és 

állampolgári kulcskompetenciát szociális és állampolgári kompetenciára magyarosította, és ki-

emelt fejlesztési területként megjelöli az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelést is.  

„A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkö-

telezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb  tár-

sadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompe-

tencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demok-

ráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.‖ (NAT 2007:11) 
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Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való haté-

kony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolida-

ritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken - a 

helyi szinttől a nemzeti és európai szintig - hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a dön-

téshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján. (NAT, 2007:11-12) 

A Nat kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltség-

területek bevezetőit és fejlesztési feladatait. „A demokratikus jogállamban a társadalom fejlő-

désének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos 

feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség éle-

tében és/vagy a politikai életben. A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik 

alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítá sa, 

amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampolgári léthez ismere-

tek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő ismeretek az Em-

ber és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállí-

tódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetősége-

ket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek, értékorientációk, beállít ó-

dások elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljá-

rások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.‖ (NAT, 2007:14-

15) 

 

Kerettanterv 

A Nemzeti alaptantervben foglaltak teljesítését az oktatásért felelős miniszter által  kiadott ke-

rettantervek segítik. (KT 8.§ (9)) A Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesz-

tő szakaszára (5-8. évfolyam) célok és feladatok fejezetében a következőket írja „segítségkép-

pen‖. 

Az alapozó és fejlesztő szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség 

demokratikus működését és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni és köz-

érdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz 

való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlásá-

ra. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti felelős-

ségre, a mindennapi magatartásra is. 

Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési feladat, a civil életben fontos 

polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5-8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös sza-

bályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell 

gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokra-

tizmus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, az előítéletek és rasszizmus elutasítása. 

(KERETTANTERV) 

Ha összevetjük a Nat-ban és a Kerettantervben a fejlesztés területeket, látjuk, hogy azok 

majdnem ugyanazok. A konkrét tevékenységi körök kialakítása a helyi pedagógiai programokra 

maradt úgy, hogy mindkét említett dokumentum elég tág értelmezést ad, növelve a pedagógu-

sok tanácstalanságát. Ráadásul a fentiek nagyon jól tükrözik, hogy a Keret tanterv is inkább a 

szociális kompetencia fejlesztési területeit részesíti előnybe. Így érthető, hogy ellentétben a 

kormányzati törekvéssel a helyi pedagógiai programok sok esetben hasonlóságot mutatnak, nem 
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vagy csak ritkán a nevelőtestület szellemi terméke; inkább adaptáció, illetve külső tanácsadó 

cégek munkája. 

 

2. Kutatás 

2.1 Pedagógiai programok 

A munkám során szerzett tapasztalataim, és a szakirodalom feldolgozása után felmerülő kérdé-

seim igazolására a válaszokat a dokumentumelemzés módszerével keresem. 

Kiválasztott öt intézmény pedagógiai programjának nevelési terv részéből gyűjtöttem ki a 

diákönkormányzattal, illetve az állampolgári neveléssel kapcsolatos anyagokat. A vizsgálatot 

Somogy megye területén végeztem, ezért a kiválasztásnál figyelembe vettem a megye földrajzi 

adottságait, gazdasági helyzetét, valamint aprófalvas településszerkezetét.  

Az intézmény alapelvei, céljai, feladatai közül az állampolgári neveléssel szinkronba hozha-

tó mondatokat emeltem ki. Megfigyelhető, hogy különböző megfogalmazásban ugyan, de mind-

egyikben jelen van a társadalom számára értékes ember nevelése, és a közösségi értékek, nor-

mák anélkül, hogy utalást találnánk arra, mit jelentenek ezek a fogalmak, vagy legalább arra, 

hogy a későbbiekben, a program valamelyik részében kifejtés található róluk. 

Az állampolgári nevelés, illetve a Nat által meghatározott állampolgári kulcskompetencia 

motívumait minden általam olvasott nevelési terv tartalmazta vagy a már említett általános 

alapelvek, célok, feladatok között, vagy a közösséggel kapcsolatos feladatok között hangsú-

lyozva. Ezek általában három fogalmat emelnek ki: a demokráciát, a nemzeti hagyományokat és 

az európaiságot. Fogalommagyarázattal itt szintúgy nem találkoztam, pedig legalább a demok-

rácia fogalmának megértésére nagy szükség lenne társadalmunkban is és az iskolákban is. Az is 

nagyon fontos, hogy a tantestület tagjai ugyanazt értsék alatta. E fogalom pontos tisztázása ad-

hatna valós tartalmat a diákönkormányzatok létének, működésének is. Amíg ez nem történik 

meg, addig nem lehetünk biztosak abban, hogy az iskolai dokumentumok tartalma és a gyakor-

lat közötti összefüggés milyen mértékű, vagy van-e egyáltalán. Az intézményekben évente egy-

szer diákközgyűlést kell tartani. Mindössze három intézményi dokumentumban találunk rá u ta-

lást, azonban a formájára, a szervezés lépéseire nézve nem kapunk információkat.  

Összességében a pedagógiai programok elemzése során kimutatható, hogy az intézmények 

írnak az állampolgári nevelésről, de nem konkretizálják azt, hogy az adott intézményben ez mi-

lyen módon, milyen színtereken, ki által történik. Így csak a Nemzeti alaptantervben és a Kere t-

tantervben foglaltakat idézik. Arra is bizonyítékot ad ez a hiányosság, hogy a pedagógusok és 

iskolavezetők nem látják az oktatáspolitikai dokumentumok között az összefüggéseket: a Nem-

zeti alaptanterv a nevelő-oktató munka kötelező és közös céljait fogalmazza meg, a Kerettanterv 

ajánlásokat tartalmaz e feladatok végrehajtására, de az iskolában a nevelő-oktató munka a peda-

gógiai program alapján történik. Tehát nem az a cél, hogy a helyi nevelési programba bekerül-

jenek a Nat által megfogalmazott célok, hanem az, hogy a helyi dokumentum pontos, egységes, 

közösen kialakított segítséget adjon az iskolahasználóknak. Ezt elsősorban először a fogalmak 

pontos tisztázásával kell kezdeni. Ugyanez mutatható ki a helyi nevelési programoknak a diák-

önkormányzattal kapcsolatos részeiben is. A róla szóló anyag akkor is kevés, ha a dök rende l-

kezik saját SZMSZ-szel. Az elemzés során bebizonyosodott az a feltevésem, hogy a pedagóg iai 

programok nem a tantestület által készített dokumentumok, hiszen az általam átnézett nevelési 

tervek nagy hasonlóságot mutattak, időnként szóról szóra megegyeztek. Fontosnak tartom ezért 

a pedagógiai programok szakmai felülvizsgálatát, az eddigi gyakorlattól eltérően nem csak tör-
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vényességi szempontból. Az, hogy ennek ellenére néhány intézményben jól működő diákön-

kormányzat van, az a tanulói aktivitástól és a pedagógusok attitűdjétől függ. Természetesen 

ezen megállapításaim csak a kiválasztott intézményekre vonatkoznak, és messzemenő, illetve 

tágabb körre is érvényes következtetések levonására nem alkalmasak, de így is sokatmondóak.  

Az állampolgári kompetenciát, mint fogalmat még azokban a Pedagógiai programokban sem 

találtam, amelyeket a Nat bevezetése után módosítottak. Így arra sem találtam adatot, hogy mi-

lyen keretekben történik a fejlesztése. Állampolgári nevelés jelen van a programokban, de tud-

juk, hogy ez már 1995-től kötelező. 

 

2.2 Diákparlamentek 

A diákparlamentet háromévente a miniszter hívja össze, és minden megyében kistérségi fóru-

mok előzik meg. A kistérségi fórumok során lehetőségük volt a küldötteknek a parlamentáris 

formák gyakorlására. A levezetésre kapott forgatókönyv a következőkre tért ki: Mandátume l-

lenőrző Bizottság kinevezése, mandátumok ellenőrzése, szavazati jogú delegáltak számának 

megjelölése, ügyrend megvitatása és elfogadása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő elfogadása, 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, napirend, módosító indítvány, határozati javaslatok 

elfogadása, jelölés, szavazás. 

Minden diákparlament, így az idei is, egy összefüggő folyamat része. A diákparlamentek k i-

indulópontja az előző ajánlás teljesítésének, teljesülésének értékelése. Az ajánlás célja, hogy 

jelezze a diákparlament által legfontosabbnak ítélt problémákat. Célokat tűz ki, kéréseket, fel-

adatokat fogalmaz meg, és megnevezi azokat a címzetteket, akiktől minderre érdemi válaszokat, 

gyakorlati megoldásokat vár. 

Kutatásom során először a 2007-es és a 2010-es kistérségi fórumok létszámadatait hasonlí-

tottam össze. Következtetésként csak annyit tudtam levonni, hogy a középiskolák jobban moz-

díthatók az ilyen rendezvényekre. Bíznak abban, hogy van értelme annak, hogy hallassák a 

hangjukat. A legnagyobb arányban a megye kollégiumai vettek részt a fórumokon. Sajátságos 

helyzetükből adódik, hogy náluk még fontosabb, hogy érdekeiket érvényesítsék, saját életüket 

megszervezzék. A legaktívabbak ők voltak, és a legtöbb ötletet is ők hozták a középiskolások-

kal együtt. 

Munkám szempontjából lényegesebb volt, hogy az írásban történt előzetes felkészülést vizs-

gáljam. Mindkét általam alapul vett évben négy előre megadott témában kért együttgondolko-

dást a miniszter. Kimutatható, hogy a 2010-es kistérségi fórumokra több intézmény küldött kész 

ajánlásokkal érkező diákot (81%-os növekedés). Ez természetesen sok munkával és még több 

egyeztetéssel járt. Ezekben az intézményekben valószínűsíthető, hogy a diákönkormányzat 

nemcsak formálisan működik, tehát történt változás a 2008-ban bevezetett Nat után, ám nem 

biztos, hogy ez a változás a Nat által meghatározott állampolgári kompetenciának köszönhető, 

vagy azokkal összefüggésbe hozható. Bizonytalanságomat alátámasztja a nevelési tervek elem-

zése, ahol ez a kompetencia nem kapott helyet, valamint Szekszárdi Júlia 2006 -os Jelentésből 

idézett megállapítása, miszerint a szabályozók beépülésére a rendszerbe, és hatásuk érzékelésé-

re legalább 10-15 évre van szükség. Lehet, hogy ebben a kérdéskörben nem is a kulcskompeten-

ciáról van szó, hanem arról, hogy az 1995-ben az akkori Nemzeti alaptanterv által kötelezővé tett 

állampolgári nevelés így 15 év után lassan tényleg beépül az iskolai élet szereplőinek tudatába. 
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3. Összegzés 

Vitathatatlan, hogy az állampolgári nevelés kultúrájának tanítását, annak gyakorlását minél 

előbb el kell kezdeni. Az is egyértelmű, hogy ebben szerepet kell vállalnia az iskoláknak is, 

hiszen ez a mindennapoknak az a területe, amiről a szülők is csak keveset tudnak. A demokrácia 

gyakorlása még a nagypolitikában is csak gyermekcipőben jár. Sokkal gyakoribb, hogy az isko-

lák inkább csak megtűrik a diákönkormányzatokat, erősítve a programszervezői és tanulótájé-

koztatási (iskolaújság, iskolarádió) szerepét, és háttérbe szorítva az érdekvédelmet.  

Összegzésül elmondható, hogy a kiválasztott intézményekben és a diákparlamentek is ezt  

támasztják alá, kialakult gyakorlata van a dök működésének, akkor is, ha ez nem mindig jogsze-

rű és a célnak megfelelő. Arra, hogy a diákönkormányzat csak formálisan működik, nem talá l-

tam a programok elemzése során értékelhető adatot, de erre enged következtetni a programszer-

vezés túlsúlya az érdekvédelemmel szemben a nevelési tervekben, és a kistérségi fórumokon 

elhangzott beszámolók is ezt erősítik. Az viszont, hogy a diákparlamentek kistérségi fórumain 

nőtt a résztvevők száma, és a határozathozatalokban bizonyított aktivitás is nőtt, pontosan az 

ellenkezőjére engednek következtetni. A diákparlamentek egyre népszerűbbek, és szervezetteb-

bek, de a minisztériumnak és az Országos Diákjogi Tanácsnak sokkal körültekintőbbnek kellene 

lennie: a megvalósításokhoz határidőket kell szabni, és azokat ellenőrizni is kell, így elkerülhe-

tő, hogy adott problémák többször felmerüljenek a parlamenteken. A kistérségi fórumokon ta-

pasztaltak alapján is bizonyítást nyert, hogy az egyes intézményekben a diákönkormányzatok 

működését a tanulók aktivitása és a pedagógusok attitűdje határozza meg, ugyanis a diákparla-

mentekre érkezett tanulók felkészültsége nem függött az iskola, vagy a térség helyzetétől  
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JARJ ABKA ÁKOS :  Mi a magyar szervezet i  kultúra és  mit  érhetünk 

vele? 

1. A kutatás alapkérdése 

A kultúrakutatásnak, mint a társadalomtudományi vizsgálatok egyik részterületének tudomá-

nyos indíttatása alapvetően abból a reményből fakad, hogy a múlt elemzésével jobban érthetővé 

válik a jelen társadalom és gazdasági felépítmény működése. Tény, hogy a rendszerváltás a ma-

gyar társadalmat és gazdaságot alapjaiban változtatta meg, s természetesen, ezek a változások 

érezhetők voltak mind a háztartások mindennapjaiban, mind pedig a szervezetek és az állam 

makrogazdasági viselkedésében is (BALATON, 1994; ANTAL-MOKOS-KOVÁCS, 1998). 

Jelen tanulmány ezt az irányváltást és annak hatását nem is kérdőjelezi meg, hanem inkább 

azt vizsgálja empirikus módon, hogy mintegy két évtizeddel a hazai társadalmi – gazdasági 

rendszerváltás után vajon érezhető –e még a hazai szervezetek kultúrájában az állami tulajdono-

si múlt hatása? E kérdés megválaszolásához a Szerző a következő hipotézissel él:  

Kimutatható kulturális különbség van a hazánkban működő, és szocialista állami tulajdonosi 

múlttal rendelkező-, illetve a rendszerváltással létrejövő, vagy Magyarországon a rendszervá l-

tás után letelepedő nemzetközi vállalatok szervezeti kultúrája között.  

 

2. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszere 

A fenti feltételezés megválaszolásához, illetve a hipotézis igazolásához az egyik legmegfele-

lőbb módszer a kérdőíves lekérdezés technikája, amely mintagyűjtési folyamat 2006-ban zárult 

le. Az alkalmazott kérdőív felépítése egyaránt magán viseli a nemzeti–szervezeti kultúrakutatás 

dimenzióira vonatkozó főbb felosztási elveket (HOFSTEDE, 1983), illetve a nemzetközi szinten 

elvégzett GLOBE szervezeti kultúrakutatással foglalkozó felmérés jellemzőit (BAKACSI-

TAKÁCS, 1994) is, mivel az általános információk mellett a feltett  kérdések a szervezeti kultúra 

4 fő hofstedei építőelemére – a Hatalmi távolság, a Bizonytalanság-kerülés, az Individualizmus-

Kollektivizmus és a Férfiasság-Nőiesség – vonatkoztak, továbbá minden feltett kérdésre adott 

válasz a jelen szervezeti helyzetre, illetve egy kívánt jövőbeni szervezeti szituációra is vonatko-

zott. Minden kérdésre egy 9 fokú Likert-skálán lehetett válaszolni, melyek esetében minden 

páratlan skálaelem egyfajta rövid értékleírással orientálta a válaszadásban a megkérdezetteket. 

Egy példa a kérdőív kérdéseinek felépítésére: 

1. sz. tábla: Részlet az alkalmazott kérdőívből 

Az Ön vállalatánál… 

II.3.a.…kik a „piaci siker letéteményesei‖, a cégénél fennálló értékrend alapján? 

Teljes mértékben 

az alkalmazottak 

 Nagyrészt az 

alkalmazottak 

 A vezetők és 

alkalmazottak 

egyaránt 

 Nagyrészt a 

vezetők 

 Teljes mértékben 

a vezetők 

1. 2 3. 4 5. 6 7. 8 9. 

b. Mi lenne az Ön szerint kívánatos értékrend e kérdésben? 

1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 
 

 

A lekérdezés bázisát a PTE – KTK kiegészítő levelező MSc. képzésének 115 hallgatója al-

kotta. Az így nyert minta reprezentativitásának részlegessége, illetve az alacsony 

mintaelemszám nyilvánvalóan leszűkíti a kutatás eredményeinek általánosíthatóságát, ám ered-
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ményei további vizsgálatokra ösztönözheti a témában kutatókat. A kérdőív alapján 44 változó 

került azonosításra, s az elemzés tárgya a változók közti összefüggések feltérképezése volt. E 

feladat elvégzéséhez a 44 változóból 946 kereszttáblát (lásd 1. táblázat) kellett generálni, me-

lyek közül kiszűrésre kerültek a Pearson féle khi-négyzet próbával a nagy magyarázó erővel 

rendelkező változópárok. 

1. sz. táblázat: Példa egy szignifikáns összefüggés kereszttáblájára 

VALLAL / 

ERTRENDU 

1. 

Az Alkalmazot-

tak 

2. 

Vegyesen 

3. 

A vállalat vezetői 

Összesen: 

Százalékban: 

1. Volt állami vállalat 1 

5.0 

14 

16.7 

22 

15.3 

37 

33.3% 

2. Nem volt állami vál-

lalati múltja 

14 

10.0 

36 

33.3 

24 

30.7 

74 

66.7% 

Összesen: 

Százalékban: 

15 

13,5% 

50 

45% 

46 

41,5% 

111 

100% 
 

(Sz.m.: A rekordok felső soraiban a tényleges gyakorisági értékek (observed count) szere-

pelnek, míg az alsó sorokban az elvárt (expected value) értékek találhatók.)  

 

Ez a hipotézis – ellenőrzési módszer úgy tárja fel a tényezők között létező kapcsolatokat, 

hogy egy olyan nullhipotézist állít fel, hogy nincs a vizsgált tényezők között semmilyen össze-

függés. Amennyiben azonban a minta megoszlása szignifikánsan eltér a nullhipotézisétől, akkor 

kimutatható a változók közötti szignifikáns összefüggés. Ehhez azonban egyszerre 3 

szignifikancia feltételnek is teljesülnie kell, úgymint: 

1.) Az általános szignifikancia szintet jelölő P paraméter értékének kisebbnek kell lennie, mint 

0,05 (ez 5%-os szignifikancia szintet jelent, s a 2. táblázatban, az ennek való megfelelés 

OK-val van jelezve.). 

2.) A kereszttáblák által létrehozott cellák várható értéke minimumának legalább el kell érnie 

az 1 –et, ami azt jelenti, hogy a változók diszkrét mivolta miatt egyik kereszttábla cella sem 

lehet „üres‖ (lásd 2. táblázat). 

3.) A cellák kevesebb, mint 20%-a esetében állhat fenn, hogy a cellákba tartozó elemek várható 

értéke kisebb, mint 5, vagyis a kereszttáblák celláinak „feltöltöttsége‖ megfelelő szintű kell 

legyen (lásd 2. táblázat). 

2. sz. táblázat: Példa egy szignifikáns összefüggés értékelő táblázatára 

1. 

Változó 

2. 

Változó 

p – érték Minimum vár-

ható érték 

Cellák várható 

értéke <5, 20% 

A kapcsolat vég-

értéke 

VALLAL ERTREND 0.007490 

OK* 

5.000 

OK 

0% 

OK 

OK* 

 

 

A fenti feltételek realizálására először szükség volt a változók újrakódolására. Ekkor, a 

megkérdezettek válaszai 3 olyan csoportba kerültek besorolásra, melyek az eredeti 9 fokú skála 

első, második és harmadik három elemének gyakorisági értékeit tartalmazták összevonva.  
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3. A kulturális eltérések nyomai 

E tanulmány fő hipotézisének szempontjából a legfontosabb elemzési területnek a kérdőív I.2.b. 

kérdéséhez (Kérdés: Az Ön tudomása szerint, szervezete, vagy annak jogelődje, a gazdasági 

rendszerváltást megelőző időszakban állami vállalat volt –e?) tartozó VALLAL változó kapcso-

latai minősültek, hiszen e vizsgálati elem szignifikáns összefüggésrendszere alapján lehet képet 

kapni arról, hogy miben különböznek a volt állami szervezetek és az állami múlttal nem rende l-

kező vállalatok kulturális karakterei. A szignifikáns összefüggés-párokból kiszűrve a VALLAL 

releváns kapcsolatait, a végeredmény a kutatási cél szempontjából igen kedvezően alakult, 

ugyanis a vállalat állami múltját firtató VALLAL rendelkezett a legtöbb, szám  szerint 9 szigni-

fikáns kapcsolattal, míg a VALLAL további kereszttábláit is megvizsgálva 2 további részleges 

bizonyítóerővel bíró kapcsolat is kiszűrésre. Az összesen 11 darab táblázatot külön - külön ele-

mezve, az alábbi megállapítások tehetők az állami és a nem állami múlttal rendelkező vállalatok 

jelenbeli szervezeti kultúrájának különbségeire vonatkozólag: 

1. A vállalat állami múltja vs. A piaci siker letéteményesei a vállalati értékrendben (I.2.b. és 

II.3.a. kérdések, 3. és 9. változók): 

Az erősebb szignifikancia-szintnek is megfelelő kapcsolat (OK*) azt mutatja, hogy a volt ál-

lami vállalatok esetében a vezetőket tekintik inkább a siker egyszemélyi letéteményeseinek, míg 

az állami múlttal nem rendelkezők esetében jóval inkább az alkalmazottakat. A volt állami vá l-

lalatok kultúrájában tehát mélyen rögzült az a feltételezés, hogy a felsővezetői direktívák vég-

rehajtásának kulcsembere a vállalati vezető, míg a nem állami vállalatok – érdekes módon - 

jobban értékelik a szervezeti kollektíva közös erőfeszítéseit.  

2. A vállalat állami múltja vs. A vezetők hatalmát korlátozó szabályok kívánt mértéke (I.2.b. 

és II.4.b. kérdések, 3. és 12. változók): 

Ez az összefüggés is kiállja az erősebb szignifikancia szint feltételeit (OK*), s a kereszttábla 

adatai arra az eltérésre mutatnak rá, hogy míg az állami vállalatoknál a vezetők hatalmát még 

pontosabban kívánják körülírni a válaszadók (alkalmazottak és vezetők egyaránt), addig az á l-

lami múlttal nem rendelkezők esetében a válaszadók ezzel ellentétesen inkább azt várják el, 

hogy a vezető még inkább szabad kezet kapjon feladatai elvégzéséhez. A viselkedés  mögött 

valószínűleg az állami vállalat rögzült szervezeti bürokráciára épülő folyamatrendje húzódik 

meg, vagyis a nem állami vállalatok dolgozói a pontosan és szabályszerűen betartott hivatali 

útnál jóval fontosabbnak tartják a környezeti feltételekhez való rugalmas idomulást és a célfel-

tételek teljesítését, vagyis a „Hogyan?‖ helyett inkább a „Mit?‖.  

E két tényező kapcsolata bizonyult szignifikánsnak – méghozzá igen erősen - a hazai válla-

latok múltjával kapcsolatban a hatalmi távolság témakörében. Az információk alapján leszűrhe-

tő, hogy a volt állami vállalatokban valószínűleg nagyobb a hatalmi távolság, hiszen a vezetők 

kiemelt szereplőként definiáltak a szervezeti működésben, s a vezetők hatalmát jobban kívánják 

körülírni ezen szervezetek alkalmazottai, korlátozva ezáltal a hatalomgyakorlás területeit, míg 

az állami múlttal nem bíró szervezetek kisebb lehet a hatalmi távolság, mivel a tagok a közös 

munka sikerében bíznak, s nagyobb vezetői autonómiát várnának el szervezetüktől.  

3. A vállalat állami múltja vs. Az alkalmazottak innovatív ötleteinek elfogadása (I.2.b. és 

III.1.a. kérdések, 3. és 15. változók): 

E két tényező viszonya arra enged következtetni, hogy a volt állami vállalatoknál inkább gá-

tolják és elítélik az alkalmazottak innovációs tevékenységét, vagyis az a fő elvárás, hogy az 

alkalmazott tevékenysége a végrehajtásra korlátozódjon, míg az állami múlttal nem rendelkezők 
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esetében a válaszadók kifejezetten ösztönzik alkalmazottaikat az innovációra. Ez a tényező is 

arra a régi kulturális beidegződésre utal, mely esetében az alkalmazottak számára azért tiltott az 

innovativitás, mivel az a szervezet „magasabb régióiban‖ dolgozók feladata, míg az alkalmazo t-

tak elsődleges feladata a munkavégzés. 

4. A vállalat állami múltja vs. A munkavégzést behatároló szabályok (I.2.b. és III.4.a. kérdé-

sek, 3. és 21. változók): 

A kérdőív által rögzített vélemények szerint a volt állami vállalatoknál inkább mindenre 

részletesen kiterjedt szabályok vonatkoznak a munkavégzésre, míg az állami múlttal nem ren-

delkezők esetében a válaszadók úgy észlelték, hogy inkább csak egy szabály létezik a munka-

végzésben, méghozzá az, hogy mindenki eredményesen végezze el a munkáját. Az előírások 

szerinti munkavégzés természetesen iparág-specifikus kérdés is lehet, ám a technokratikus ko-

ordinációs elemek dominanciája és az ebből következő szervezeti viselkedésbeni eltérés ettől 

függetlenül mérvadó a szervezeti csoportok között. 

5. A vállalat állami múltja és a munkavégzést behatároló szabályok elvárt szintje (I.2.b. és 

III.4.b. kérdések, 3. és 22. változók): 

Az előző változóhoz kapcsolódó tényező – hiszen annak az alkalmazottak által „kívánt‖ pár-

ja - és a VALLAL változó közötti összefüggés egy erősebb szignifikancia szintet is túlszárnyaló 

erősségű kapcsolat (OK*). Jelen felmérés eredménye azokat a véleményeket támasztja alá, m i-

szerint a volt állami vállalatok alkalmazottai még a jelen helyzettől is részletesebb szabályoz á-

sát várják el a munkavégzésnek, míg az állami múlttal nem rendelkezők esetében éppen ellen-

kező a törekvés, hiszen a válaszadók méginkább lazítani kívánnak a jelenlegi munkavégzési 

szabályokon. Ez a tendencia tehát annyival egészíti ki az előző változópár viszonyát, hogy a 

volt állami és nem állami vállalatok szervezeti kulturális viselkedése ebben a témakörben nem-

hogy konvergálna egymáshoz, hanem ezzel éppen ellentétesen, divergens viselkedés jellemzi a 

két vállalatcsoportot. 

A bizonytalanság kerülés témakörében - a fentiek mellett - két olyan kapcsolat is elemzésre 

méltónak ígérkezett, melyek ugyan nem teljesítik mindhárom szignifikancia kritériumot, ám 

részleges magyarázóerővel rendelkeznek. Ezek az alábbiak: 

A. A vállalat állami múltja és a munkahelyen elvárt stressz  mértéke (I.2.b. és III.2.b. kérdé-

sek, 3. és 18. változók): 

A két tényező kapcsolatának erőssége ugyan megfelelő (OK), ám 3. fejezetben ismertetett 

kritériumok közül a 2. és 3. szignifikancia feltételek nem teljesülnek, vagyis a kiscsoportos 

mintavétel miatt a kereszttáblák bizonyos celláinak „telítettsége‖ igen alacsony, s ez utóbbi kö-

rülmény okozza a magyarázóerő bizonytalanabb szintjét. Ebben az esetben a kérdésre adott vá-

laszok alapján az látható, hogy a volt állami vállalatoknál inkább azt várják el a válaszadók, 

hogy mozgalmasabb legyen a munkájuk, míg az állami múlttal nem rendelkezők esetében a vá-

laszadók a nyugodtabb vállalati légkörre vágynak. Ez a kérdés összefügghet az előírások alap-

ján történő munkavégzéssel (lásd 5. pont), bár ezt a válaszadók nem látták át, hiszen egyszerre 

kívánták a volt állami vállalatok dolgozói a munkájuk részletesebb szabályozását - ami növelhe-

ti a munkavégzés monotonitását – és a természetes igényüket a változatosabb, ám stresszel járó 

munkára. 
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B. A vállalat állami múltja és a kockázatvállalás kívánt megítélése (I.2.b. és III.3.b. kérdé-

sek, 3. és 20. változók): 

E tényezőpár kapcsolata mindössze a 3. szignifikancia kritériumnak nem felel meg, amely 

„szeplő‖ ismételten a kiscsoportos mintavétel hátrányaképpen értékelhető.  E változók „majd-

nem‖ szignifikáns kapcsolata arra hívja fel a figyelmet, hogy a volt állami vállalatoknál azt ta r-

tanák célravezetőnek a válaszadók, ha az alkalmazotti kockázatvállalás bizonyos keretek között 

nagyobb mértékben lehetséges lenne, míg az állami múlttal nem rendelkezők esetében a válasz-

adók ennél is tovább mennek, mivel a lehetséges kockázatvállalás helyett azt kívánják, hogy az 

ilyen alkalmazotti magatartás méginkább legyen a vállalati karrier alapja. A megállapítás – a 

volt állami vállalatok esetében – összecseng az előzőkben leírtakkal, ám a megalapozottabb 

konklúzió levonásához nagyobb mintára lenne szükség. 

A Bizonytalanság kerülés témakörét értékelve ki kell emelni, hogy ebben a témában figye l-

hető meg a legerősebb különbség a volt állami vállalatok és az ilyen múlttal nem rendelkezők 

kultúrája között, hiszen 3 teljesen és 2 részben szignifikáns összefüggéssel támasztható alá az a 

kijelentés, hogy a volt állami vállalatok szervezeti kultúrája sokkal bizonytalanság kerülőbb 

(Sz.m.: Bár nagyobb stresszre és változatosságra vágynak!), mint az állami múlttal nem bíró 

szervezetek. 

6. A vállalat állami múltja és a csoportmunka gyakorisága (I.2.b. és IV.3.a. kérdések, 3. és 

29. változók): 

E két változó szignifikáns kapcsolata azt mutatja, hogy a kol lektivizmus - individualizmus 

kulturális kérdésterületén belül, a volt állami vállalatoknál a felmerülő feladatokat – természete-

sen a probléma jellegétől függően – jellemzően inkább egyedül végzik a válaszadók, míg az 

állami múlttal nem rendelkezők esetében a csoportmunka a domináns feladat végrehajtási mód. 

7. A vállalat állami múltja és a fő alkalmazotti célok (I.2.b. és IV.4.a. kérdések, 3. és 31. vá l-

tozók): 

Az erősebb szignifikancia szintnek is eleget tevő kapcsolat (OK*) azt szemlélteti, hogy a 

volt állami vállalatok esetében a kapcsolatépítés tekinthető az egyik fő alkalmazotti célnak, míg 

az állami múlttal nem rendelkező válaszadók az egyéni karriercélok magas prioritása mellett a 

szervezeti csoporthoz tartozást tartják fontosabbnak. E szervezeti viselkedésben észlelhető elté-

rés mögött – véleményem szerint – az állami múltból kulturálisan rögzült egyéni kapcsolati tőke 

maximalizálásának törekvése áll, vagyis hogy a szervezeti karrierpálya egyének közti háttéra l-

kukkal menedzselhető, a szervezeti csoport bevonása, vagy abban való részvétel nélkül. 

A kollektivizmus – individualizmus témakörének szignifikáns kapcsolatai alapján az a kö-

vetkeztetés vonható le – jelen empirikus háttér ismeretében -, hogy a volt állami vállalatok 

szervezeti kultúrája az individualistább, s ebből következően az állami múlttal nem bíró szerve-

zet kultúrája inkább kollektivista vonásokkal rendelkezik. 

8. A vállalat állami múltja és a vezetők beleélésének formája a teljesítmény értékelésekor az 

alkalmazottak helyzetébe (I.2.b. és V.3.a. kérdések, 3. és 39. változók): 

Míg az állami múltú szervezetek vezetői dominánsan teljesítményközpontúnak minősíthetők 

a válaszadók véleménye alapján, addig az állami múlttal nem rendelkezők esetében a válasz-

adók úgy vélik, hogy a teljesítményparaméterek mellett a vezetők jelentős empátiával viseltet-

nek alkalmazottaik iránt. E jelenség mögött – véleményem szerint – az állami tervek teljesítési 

kényszerének rossz kulturális beidegződése húzódik meg, a minőségi és humán paraméterek 

korlátozottabb figyelembevétele mellett. 
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9. A vállalat állami múltja és a vezetők beleélésének elvárt formája a teljesítmény értékelé-

sekor az alkalmazottak helyzetébe (I.2.b. és V.3.b. kérdések, 3. és 40. változók):  

Az előző kérdés- és változó párnak nevezhető tématerület esetében is szignifikáns kapcsolat 

figyelhető meg a vállalati múlt viszonyrendszerében. Ennek lényege, hogy a volt állami vállala-

tok és az állami múlttal nem rendelkező szervezetek alkalmazottai is azt a kívánságukat foga l-

mazzák meg, hogy vezetőik legyenek empatikusabbak, ám míg az elvárás igényszintje a volt 

állami vállalatok dolgozóinál csak közepes, addig az állami múlttal nem rendelkezők esetében 

magas szintű. 

Összefoglalóul leszűrhető, hogy a maszkulinitás – feminimitás kulturális tárgykör esetében - 

vizsgálva a felmérés szignifikáns kapcsolatait - az a megállapítás tehető, hogy a volt állami vál-

lalatok szervezeti kulturális jegyei jobban illeszkednek az ún. férfias értékrendhez (Sz.m.: Bár 

alkalmazottaik igényelnék az empátiát!), ezzel szemben az ilyen kulturális befolyásoltság által 

nem érintett szervezetek nőiesebb vonásokkal rendelkeznek. 

 

4. Konklúzió 

Az elvégzett vizsgálatok alkalmasnak bizonyultak arra, hogy megerősítsék azt az intuitív elkép-

zelést, hogy a rendszerváltást megelőző politikai – gazdasági kurzus olyan mély nyomot hagyott 

az egyének, csoportok és a vállalatok viselkedésében, melynek máig is érezhető a szervezeti 

hatása. Mivel azonban ez az effektus hazánkban szűk két évtized múltán is mérhető és kimuta t-

ható, ebből következően az az óvatos általánosabb kijelentés is megtehető, hogy az elvégzett 

elemzések adalékul szolgálhatnak a szervezeti kultúrák változási dinamikájának elemzéséhez.  
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HÇJJ  ANDREAS :  Kultúrák keveredése Dél -Afrikától  Dél -Tirolig és  

Németországtól  Nagy -Britanniáig  

Egy indián betér egy New York-i kocsmába. Megkérdi tőle a csapos: No, 

hogy érzed magad a mi jó öreg városunkban? A rézbőrű visszakérdez: És Te 

hogy érzed magad a mi ősi hazánkban? 

 

Különböző kultúrák találkozásánál gyakran tartják a másik csoport tagját illetlennek, mert nem 

úgy viselkedik, ahogyan azt az első csoport a saját tagjaitól  elvárja. Azáltal, hogy az idegen 

csoport nem a „hazai‖ elvárásoknak megfelelően reagál, nem jósolható meg, mikor mit fog ten-

ni, elbizonytalanítja az első csoport tagjait, akik erre az idegenekkel tartózkodóvá és gyanakvó-

vá válnak. A szociál- és az evolúciós pszichológia eredményei fényt derítenek a xenofóbia és az 

etnohosztilitás – azaz az idegenektől való idegenkedés – kialakulásának és legyőzésének lehet-

séges feltételeire (SÜLLWOLD, 1988). Lássunk néhány példát a szerző nemzetközi pályafutása 

során megtapasztaltakból. 

 

Életmentő alku – Egy püspök, akinek 150 felesége volt 

Az Ausztráliától északra fekvő Bathhurst szigeten élő tiwi törzs nem állt túl jó hírben az 1920-

as években. A velük gazdasági kapcsolatokat kialakítani kívánó kínai kereskedők nem mindig  

jöttek vissza, gyakran áruik helyett őket magukat fogyasztották el. Néhány hasonló okból meg-

hiúsult próbálkozás után a keresztény hittérítők is feladták, hisz a tiwik szó szerint vették a 

szentmise áldozati szövegét: „Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, 

mely értetek adatik‖. 

De Gsell atyát nem olyan fából faragták, hogy ezek a fenyegető feltételek eltántoríthatták 

volna misszionárius munkásságától. Megfigyelte, hogy nem minden a szigetre érkezett idegen 

került a tiwik asztalára. Isteni sugallatra azt a hipotézist fogalmazta meg, hogy az idegen nem 

pusztán jelenlétéért lakol halálbüntetéssel, csak amennyiben olyasmihez nyúl, amit a hazaiak 

életfontosságú forrásnak tekintenek. S mint vérbeli néprajzos, maga vállalkozott hipotézisének 

tapasztalati tudományos alapokon történő vizsgálatára. 

Gsell atya úgy érkezett a tiwik földjére, hogy mindent magával vitt, amire a következő hó-

napokban szüksége lehet. Úgy gondolta, ha a hazaiak megtapasztalják, hogy értékeiket nem 

dézsmálja, ha a tiwik nyelvét mielőbb megtanulja, s ha a betegeknek gyógyszert ad, el fogják 

fogadni és lassan tanítása iránt is érdeklődni kezdenek majd. S a hittérítő helyesen gondolko-

dott, hisz nem maga az idegen háborította fel a tiwiket, csak ha az a hazaiak értékeit „priva tizál-

ta‖. Mivel ezt azonban Gsell atya gondosan elkerülte, idővel már nem az idegent, hanem a re-

mek szerszámokkal rendelkező, jószívű segítőt látták benne. Megszerették. Egyre több fiatal 

járt már iskolájába. 

Kedvenc tanítványa a 11 éves Martina volt. Egyik nap egy idős harcos jött fegyveres kísére-

tével a misszióhoz, hogy magával vigye Martinát, akit szülei a helyi szokás szerint még meg-

születése előtt odaígértek neki. Bár Martina sírva ragaszkodott addigi környezetéhez és egyálta-

lán nem hódította meg öreg férjének kemény fellépése, elvitelét nem lehetett megakadályozni. S 

mivel Martina férje otthonában sem bizonyult gyengéd feleségnek, az öreg egy dárdával döfte 

át Martina lábát, hogy el ne szökjön. De a seb begyógyult, s Martina 70 kilométeren keresztül 
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sántikált az erdei ösvényeken, hogy visszatérjen Gsell atya védelmébe. Csakhogy az öreg fegy-

vereseivel előállt, s ragaszkodott Martina azonnali kiadatásához, ha kell harc árán.  

Gsell annyit tudott elérni, hogy a harcosokat gazdag lakomával megvendégelve azok  hajlan-

dóak voltak a kiadatást reggelig elhalasztani. Azon a véres összetűzés veszélyét előrevetítő éjje-

len az atya végig imádkozott, hogy Isten segítsen neki megmenteni Martinát és a missziót. Jól 

imádkozott. Másnap reggel szokatlan ajánlattal állt a hagyományos rend helyreállításán fárado-

zó férj elé. Olyan szerszámokat – svájci tiszti bicskát és éles baltát - és élvezeti cikkeket – pipát, 

dohányt - terített eléje, amikhez a tiwik máshonnét nem juthattak hozzá. Ajánlata: A férj adja el 

neki Martinát e csodás termékekért cserébe. Hosszas tanakodás után a felfegyverzett tárgyalók 

elfogadták az atya ajánlatát azzal a kikötéssel, hogy a misszionárius Martinát valóban megtartja 

feleségeként. 

Később még számos tanítványát „vásárolta meg‖ Gsell atya, aki a keresztény történelemben 

bizonyára egyedülálló rekordot állított fel: Püspöki kinevezésekor 150 „hivatalos‖ felesége volt 

(GSELL, 1955). 

 

   

 

 

Miért ülnek Dél-Afrikában? - A „neveletlen“ Xhosa esete 

Az amerikai újságírók számára kötelezően előírt nyelvhasználat, hogyan is kell politikailag ko r-

rektül képviselni megbízóik érdekeit, még Orwell utópiájának újbeszél nyelvén is túltesz 

(ORWELL, 1949). A pc szemlélete szerint az ember színe fekete, aki pedig attól eltér, 

melaninszegény. Így persze fekete amerikaiak sem léteznek, csupán afro-amerikaiak. Ezen cikk 

szerzője, aki egy független fekete afrikai államban járt iskolába és fekete tanáraitól azt tanulta, 

hogy a hazaiak büszkék arra, hogy negroes azaz négerek, kíváncsian várja, meddig tart vajon 

még, míg a pécsi újságok az afro-baranyaik viselt dolgairól tudósítanak. 

De mielőtt a politikai hatalom a tudatos gondolkodás hanyatló szürkületét célzó nyelvezete 

végleg megakadályozná a tisztán látást, feketén fehéren leszögezzük, a békés együttélés elen-

gedhetetlen előfeltétele a meglévő különbségeket meglátni, megismerni és rájuk tekintettel len-

ni. Különben a megnemértés a feszültség és az erőszak ördögi körébe torkollik. Ezek a kulturá-

lis különbségek a XVI. században érkezett búr államalapítók és a Közép-Afrikából három év-

századdal később bevándorolt bányamunkások között vezettek ahhoz a felfogáshoz, hogy ki -ki 

éljen a maga fajtájával, hisz úgy kevesebb a félreértés. Ez volt az apartheid, magyarul a külön-

élés szociálpszichológiai alapja. A kölcsönös idegenkedés miatt mindkét oldal csak azt látta, 

hogy a másik igen furcsán viselkedik, nem lehet rajta kiigazodni. 

Vegyünk szemügyre egy példát, ami a fehérek körében sok panaszra adott okot. A xhosák 

kultúrájában – ehhez a törzshöz tartozik a két béke-Nobel-díjas Tutu püspök és Mandela állam-

elnök is – a jólneveltség elemi jele, hogy ha valakivel még nem köt össze elmélyült barátság, 

feltétlen alázatosan kell felnézzek rá. Tehát, ha egy ilyen ember házába lépek, olyan testhely-
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Gsell püspök 



291 

zetbe hozom magam, ahonnét fel tudok rá nézni: leülök. Csakhogy ezt a fehérek nem tudták. 

Megbotránkoztak, hogy a „szemtelen‖ Xhosa rögtön elterpeszkedik a karosszékben, meg sem 

várva, hogy a házigazda hellyel kínálja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasonlóan félreértették a fehérek, hogy a feketék a liftből mindig előrefurakodtak, hogy e l-

sőként szálljanak ki, s eszük ágában sem volt egy hölgyet udvariasan előre engedni. Amit a ma-

guk kultúrájában leragadt fehérek figyelmen kívül hagytak, az, hogy a gáláns Xhosát úgy nevel-

ték, hogy egy új, potenciálisan veszélyes helyzetben maga vállalja a kockázatot, és akár élete 

veszélyeztetése árán is övé az úttörő feladata. Persze, amikor a lovagias hős újra és újra a „pök-

hendi‖ fehérek elégedetlenségét tapasztalta meg hálás elismerés helyett, ő is úgy érezte, hogy 

ezzel a „kiszámíthatatlan fajzattal‖ nem lehet együtt élni, csináljon, amit akar, rohanjon a maga 

vesztébe. 

Ahhoz, hogy a másik cselekvésének és szándékának nemességét értékelni tudjuk, meg kell 

tanulnunk, hogy ő, gondolkodásában, nevelésében, élettapasztalatában valóban más, mint mi.  

 

A szövetség csókja - When to kiss the miss? 

A második világháború során az Atlanti-óceánon túli szövetségesek azon átkelve Nagy-

Britanniában készültek fel az akkori egyesített Európa megszállására. Mivel Roosevelt katonái 

Churchill országában nyelvi nehézségekkel nem szembesültek, csakhamar személyes szintű 

szövetségek is kialakultak a GI-ok (ez a „Government Issue rövidítése, ami szó szerint azt je-

lenti, hogy a katona az Egyesült Államok kormányának tulajdona) és Anglia leányai között. 

Meglepő módon utóbbiak arról panaszkodtak, hogy az amerikaiak kiéhezett szex -őrültek, mi-

közben a transzatlantiak az ifjú hölgyeket tartották a szeretkezés rámenős mániákusainak. 

Mindkét csoport szerint a másik a huncut, ami aligha lehet egyszerre igaz. A kor kultúraantro-

pológiai tekintélye, Margaret Mead foglalkozott behatóan az esettel (MEAD, 1944a,b). Megálla-

pította, hogy a nemek közötti közeledés az első szemezéstől az intimitás betetőzéséig kb. 30 

egymásra épülő viselkedés sorozatából áll, ahol azok sorrendje egy-egy társadalmon belül kö-

tött („nem lehet ajtóstól rontani a házba‖). Döntő, hogy különböző társadalmak között létezhe t-

nek eltérések, s ez állt fenn az angol-amerikai találkozó esetében is. Mead vizsgálata szerint a 

csókolózás az angol hierarchia 25. helyén áll, míg az amerikaiaknál már a 6. helyen esedékes. 

Tehát, mi is történt? Az angol lány és az amerikai fiú tekintete egymásba mélyedt, egymásra 

mosolyogtak, beszédbe elegyedtek, „véletlenül‖ az egyik keze a másik vállához vagy felkarjá-

hoz ért, s ekkor a GI azt tette, ami számára természetesnek tűnt: megcsókolta a lányt. Csakhogy 

az intimitásnak ez a foka az ifjú lady számára még elképzelhetetlenül messzinek tűnt, hisz az ő 

számára természetes közeledés mintegy húsz fokozatát átugrotta. Gyorsan kellett döntenie. 

Vagy vaskövetkezetességgel „lady‖ marad és intim-tere megszállójának lekever egy pofont, de 

4. sz. kép: Fekete fiú fotelban 
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akkor továbbra is egyedül marad, hisz az angol fiúknak a háború okán más dolga volt,  vagy pe-

dig elfogadja, hogy már „itt tartanak‖, s ott folytatja, ahol a maga kultúrája ilyenkor szokta. 

Csakhogy ez viszont az amerikainak okozott megrökönyödést, hisz ő még, a maga megítélése 

szerint a kapcsolat elején járt, s nem számított ilyen gyorsan ennyire rámenős csábításra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit itt Mead és a kommunikáció tudománya (WATZLAVIK, 1983:63-64) felszínre hoztak, jó 

példája, hogy a kölcsönös vádaskodásnak gyakran felderíthető, kulturálisan szabályozott eltérés 

az alapja. Aki fenyegetően megrázott mutatóujjával másra mutat, három ujjal mutat magára.  

 

Cucibilitás – Miért szívatják a bajorok a poroszokat a fehér virslivel?  

A berlini fal lebontásáig – és, mint még látni fogjuk, azóta is – az izgatja a többi nemzet polgá-

rait, ha némettel találkoznak, hogy az kelet- avagy nyugatnémet-e. Maguk a németek sokkal 

inkább az észak-dél polarizáció szerint osztályoznak. Willy Brandtól származik az a mondás, 

hogy Bajorországban még az órák is másképp járnak. S valóban: a bajorok nagyon másnak tart-

ják magukat, mint északnémet feleiket, akiket enyhe megvetéssel a „porosz‖ gyűjtőfogalommal 

illetnek, még akkor is, ha az illető történetesen vesztfáliai vagy hesszeni. S míg a bajor nyelvé-

ben, viseletében és a közösségi élet szertartásaiban hagyománytisztelő, a „poroszra‖ úgy tekint, 

hogy az szellemi és kulturális hagyatékát elárulta, gyökereit elvesztette és elfajzott. Még a leg-

egyszerűbb természetes dolgokhoz sem ért. 

Másfelől az északnémetek a bajorokat tartják parasztias-maradinak, de ettől függetlenül szí-

vesen töltik szabadságukat a bajor hegyekben és tavaknál, s a világ minden kincséért sem mon-

danának le a jó bajor sörről, aminek vegyszermentes pancsolatlan tisztaságát 1516 -óta érvény-

ben levő törvény garantálja. Valahogy úgy látják, hogy ők ott fent északon Németország értel-

me, de a szív és az élvezet központja a fejtől délre, lejjebb található. (A hatvanas évek végén 

elterjedt német szoft-pornó ipar nem túl bonyolult forgatókönyveik színhelyéül jellegzetesen a 

bajor hegyek paraszti birtokait választotta). S mivel a szigorú erkölcsökre nevelt északi protes-

táns megveti és lenézi a barokk élvezetekben eltántoríthatatlanul gyönyörét lelő, „primitív‖ ka-

tolikus bajort, az cserében ott froclizza a „magasműveltségű‖ poroszt, ahol tudja. Erre pedig 

kiváló alkalmat biztosít a fehér virsli, aminek annyira bajor a szertartásrendje, hogy a „fehér 

virsli egyenlítő‖ Németország-szerte használt szinonima a bajor határra. 

Ezt a különlegességet a bajor sohasem párban, hanem darabban rendeli és hozzá mézes 

mustárt, sósperecet és – természetesen tiszta bajor – sört fogyaszt. A hagyomány szerint a fehér 

virslit bajorunk szigorúan a déli harangszó előtt szopogatja. Igen, szopogatja, hisz aki bajor, 

tudja, hogy a fehér virslit cuclizni kell. De mit várjon az ember egy mindent intellektuálisan 

megközelítő porosztól, akinek még azt is el kell magyarázni, hogy a cuclizás „egy általában 
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hengeres testű objektumot az ajkak közé véve, töltetének vákuum képzése közben történő beke-

belezése‖? 

 
 

  

 

 

 

Ki a hülyébb? – Bajor-osztrák határeset 

Hogy az önmagunkról alkotott kedvező képet fenn tudjuk tartani, hajlamosak vagyunk arra, 

hogy negatív tulajdonságainkat előszeretettel egy szomszédos csoport tagjaira vetítsük (FREUD, 

1896). Példa erre a bajor-osztrák szomszédság. A bajorok, akik nyelvükben és mentalitásukban 

sokkal jobban hasonlítanak az osztrákokra, mint az észak-németekre, a saját elvárásaik szerint 

nem elfogadható tulajdonságaikat az osztrákokban felnagyítva fedezik fel. Így szórakoznak a 

bajorok a buta, ügyetlen, parasztias alakot kifigurázó osztrák-vicceken, amiken Ausztriában is 

jóízűen nevetnek, csak az ő változatukban a kifigurázott a bajor. Engedtessék meg egy példa, itt 

a bajor változatban. Abban a boldog időben, amikor még létezett a márka és a schilling, egy 

bajor autós érkezik az osztrák határra. Az osztrák határőr kéri a forgalmi engedélyét és a jogo-

sítványát. A bajor észreveszi, hogy bár a forgalmija itt van, de a jogsiját sajnos otthon felejtette 

a másik dzsekije zsebében. Gondolja, ezt a mulasztását jóvá lehetne tenni egy tízmárkás bankó-

val, amit a forgalmiba tesz és átnyújtja a határőrnek. Az osztrák nézi, nézi a tízmárkást , majd 

megszólal: „Jól állt magának a hosszú haj, kár volt levágatni. Csak az a gond, hogy én a jogo-

sítványát kértem, nem a vitorlás-igazolványát!‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Német banán-köztársaság: Kik veszik és kik öszik? 

A központilag irányított Európai Unió létrehozásához fel kellett számolni a kommunista dikta-

túrákat. Mielőtt azonban az NSZK-ban korábban „Szovjet Megszállási Terület‖-nek nevezett 

Közép-Németország csatlakozott volna Nyugat-Németországhoz, először oda kellett édesgetni a 

6. sz. kép: 

A fehérkolbász bajoros „cuclizása” 
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„gazdag nagybácsihoz‖ azokat, akiket aztán a nyugati bankok függőségébe tereltek. Az édesge-

tés eléggé szó szerint értendő, hisz a fal keleti oldaláról jöttek nemcsak fejenként 100 márka 

„köszöntő-pénzt‖ kaptak, de az általuk elszenvedett ellátási hiányok jelképévé stilizált banánt is 

bő kézzel osztotta nekik a „művelt nyugat‖ idomára. A propaganda számítása bejött: Globália 

(déli-)gyümölcseiért a szászok és a türingiaiak feladták függetlenségüket. Persze, érzelmileg 

még húsz évvel azután sem emésztették meg a banán-„Anschlusst‖, ma sem zavartalan a 

„Wessik‖ és az „Ossik‖ viszonya. Előbbiek meggyőződése szerint ők veszik meg mindazt, ami-

ről utóbbiak viszont hála helyett úgy érzik, nem ők kérték: eszik, nem eszik, máshoz nem jut-

hatnak. A wessiket számító egoistáknak tartják. 

Persze ennek az éremnek is van másik oldala. Röviddel a fal betörése után a kelet -berlini 

Humboldt egyetemen kutatva megkértem egy fiatal kollégát, magyarázza el nekem, miért gon-

dolják, hogy a keletiek jószívűbben segítik egymást, mint a nyugatiak. Egy példával válaszolt. 

„Ha este 9-kor a munkából hazafelé menet észreveszem, hogy az élelmiszerboltba szállítottak 

egy karton banánt, rögtön elrohanok a kollégáimhoz, hogy ők is megtudják, ha másnap hajna l-

ban kiállnak a bolt elé, lesz esélyük, hogy ők is vigyenek egyet-egyet a családjuknak. Bezzeg ti 

nyugatiak csak magatokkal törődtök.‖ 

Nehéz lett volna elmondani neki, hogy ha én Münchenben este 9 

után valamelyik kollégámhoz azzal, hogy másnap hajnalban menjen 

az Aldi elé sorban állni, mert jött banán, akkor valószínűleg bevi-

tetnek a zárt osztályra. 

Az evolúció minden embert – még a nyugatnémeteket is – előkészí-

tette az együttműködésre, de csak olyan helyzetben, ahol, mint pél-

dául a vadászatnál, a siker a csoport valamennyi tagjának együt t-

működésétől függ. Ha azonban, mint például a gyűjtögetésnél, a s i-

ker nem függ attól, hogy más is részt vesz benne, az evolúció a 

szorgalmas egyéni bevetést díjazta. Amit keleti kollégám a nyugatiak 

jelleméből magyarázott, valójában csupán a rendelkezésre állás eltérő-

ségéből ered. 

 

Pizza Dél-Tirolban – Szabadságharcosok és terroristák 

Aki csak turistaként jár Dél-Tirol fenséges hegyvidékén, aligha sejti a németajkú őshonosok 

érzelmeit a Versailles óta felettük uralkodó olaszokkal szemben. Elvégre nem kötik minden 

pihenni vágyó orrára, mily megalázónak találták, hogy hosszú évekkel a fasizmus megbuktatása 

után még mindig megverette a hatalom az őslakosokat, ha iskoláikban német anyanyelvükön 

tanítottak. Arról pedig még csak nem is beszélhettek, miért nem lehetnek rendőrök a saját haz á-

jukban, miért csak a betelepített olasz lehetett karabineri. 

A szerző az 1998-ban újonnan alapított bolzanói egyetem szerződéses professzoraként érke-

zett Dél-Tirolba. Ezekről a történelmi feszültségekről mit sem tudva ült be egy pizzériába, hogy 

csitítsa a hegyi levegő hozta éhségét. Mikor azonban a gazda olaszul szólította meg, németül 

kért elnézést, hogy ő a németnyelvű oktatásért van itt, s nem beszél olaszul. Nem kis meglepe-

téssel tapasztalta a gazda örömkitörését: „Istennek legyen hála, már azt hittük, hogy olasz!‖ 

Nyilván a sötét, turáni típus tévesztette meg a trattoria tulajdonosát. Itt kezdte megérteni a sze r-

ző, miért nevezik „szabadságharcosnak‖ az ottani autonómia előkészítőit az 1960-as években, 

akikről az olaszok mint „terroristi‖ beszélnek. 
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OK – Miért kerül egy integetés 500 euróba? 

Bár DARWIN (1872) feltételezi és EKMAN & FRIESEN (1975) meggyőzően bizonyítják, hogy az 

alapvető érzelmek mimikája nem kultúrafüggő, ez már korántsem érvényes egy-egy kultúrkö-

zösségen belül használt kézjelekre. A jobb kéz hüvelykujjának és mutatóujjának körré formálá-

sa egy másik személy felé a búvárok nemzetközi közösségében biztonsági alapkérdés. A kérde-

ző meg akar bizonyosodni arról, hogy akit kérdez, rendben van-e - OK? Erre kötelező ugyanúgy 

válaszolni, ha az illetőnek nincs gondja - OK! (Természetesen más kézjel a válasz, ha bármi 

nehézsége van, például nem tudja kiegyenlíteni a dobhártyáját terhelő nyomást).  

Csakhogy ha egy jóhiszemű búvár Németországba látogat, és ott segítőkészen így érdeklő-

dik egy autó vezetőjénél, akinek nem indul be motorja – hálás viszonzás helyett jogerős bírói 

ítélet alapján 500 eurós büntetést kap. Németországban – más hasonló megalapozottságú törté-

nelmi tényállás mellett – nyilvánvalónak tekintik azt is, hogy e jelet sértő szándékkal mutatták, 

végtére mindenki tudhatja, hogy a végbél záróizmára emlékeztet, márpedig az anális szemléletű 

német kultúrában súlyos sértés, ha valakit az emésztőcsatorna utolsó állomásává degradálnak.  
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http://adbonline.anu.edu.au/images/portraits/A090129.jpg 

4: Fekete fiú fotelban: 

http://image.yaymicro.com/rz_512x512/0/2b3/african-american-casual-man-sitting-on-a-chair-illustration-

silhouette-2b36c6.jpg 

5: Amerikai-Angol csók: 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/studio1one/studio1one0711/studio1one071100026/2072394 -american-soldier-

kissing-his-girlfriend.jpg 

6: A fehérkolbász bajoros „cuclizása“: 

http://26.media.tumblr.com/tumblr_l9qqf5f9091qafxufo1_500.jpg 

7: „Poroszos“ ügyetlenség a fehérkolbásszal: 

http://www.lr-oonline.de/storage/scl/xmliosimport/reg/1426545_ 

_m3t1w300h200q75v46066_._Photos_AH_DC_ELW_165750_20051003-G0H2H7KQD.1-ORG.jpg 

8: Régi 10-márkás bankjegy:  

http://www.muenzauktion.info/auction/uploaded/172210972460730.jpg 

9: A volt NDK-s kancellár egy szatirikus lapban: 

https://www.titanic-magazin.de/shop/images/default_shop/0507erste-banane-PK.jpg 

10: A Déltiroli szabadságharcosok zászlaja: Déltirol nem Olaszország!: 

http://deutschelobby.files.wordpress.com/2010/03/suedtirol_ist_nicht_italien.jpg  

11: „A mi pusztertáli fiaink TERRORISTÁK?“: 

http://www.andreas-hofer-bund.de/Aktion_Puschtra_Buibm.jpg 

12: OK: 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/imagerymajestic/imagerymajestic0811/imagerymajestic081101660/3860996-

mann-in-uniform-mit-k-chenchef-ok-zeichen-auf-einem-isolierten-hintergrund.jpg 

13: A bíróság elitéli a „becsületsértést“: 

http://appraisalnewsonline.typepad.com/photos/uncategorized/2008/09/03/judge.jpg 

14: A kiszabott büntetés mértéke:500 Euró:  

http://www.job-ohne-limit.de/assets/images/500euro.jpg 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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HERCZEG JÁNOS -  B IRNBAUER ERZSÇBET -  SZAKÁLY TAMÁS :  

Multikulturális  különbségek  a fogyasztók magatartásában a 

globalizálódó vi lágban  

Bevezetés 

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a fenntarthatóság kérdése. A 21. század elején a 

globalizáció hatásait mind erősebben és intenzívebben érzi a társadalom, és a gazdaság minden 

résztvevője. A turbulens környezet olyan problémákkal és kihívásokkal állítja szembe az embe-

reket, amelyek eddig még nem fordultak elő, merőben újszerűek.  

Az előadásban a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának etikus megoldásait, illetve hiá-

nyosságait, valamint a két különböző kultúrából származó emberek fogyasztási magatartásait 

dolgozzuk fel. Továbbhaladva a fenntartható fejlődés fontosságát, valamint ezen két témakör 

elkerülhetetlenül összekapcsolt kezelését említjük. Adott multinacionális vállalat társadalmilag 

felelősen is képes működni, mert az adott ország társadalma, valamint annak kultúrája arra rá-

kényszeríti. Alátámasztásul, illetve összehasonlításul a magyar (mint közép-kelet európai or-

szág) és az osztrák (mint fejlettebb nyugati ország) társadalmat, illetőleg kultúrát, ezen felül 

azok jellemző fogyasztási magatartását hozzuk példaként. A fogyasztási sajátosságok és a válla-

lati társadalmi felelősségvállalás gyakorlati bemutatására a Danone Csoporttal kapcsolatosan 

Magyarországon és Ausztriában végzett primer kutatás szolgáltatja az alapot. 

 

A XXI. század stratégiai kihívásai 

A környezet megismerhetősége 

– Környezet átalakulása. 

– Kedvezőtlen átrendeződések társadalmakban, gazdaságokban, politikában . 

– Erős szereplők dominanciája, kisebb szereplők kilátástalan helyzetben, instabilitás. 

– Multikulturális társadalmakban jelenlévő konfliktusok. 

– Szociális válságok, terrorizmus, korrupció. 

Környezeti változások sebessége 

– A változások nagy sebességűek, kiszámíthatatlanok, esetenként radikálisak . 

A jövő megismerhetősége 

– Jövő változások becslésének lehetősége már egyes nagy cégek számára is romlik, a kis cé-

gek számára pedig reménytelen. 

– Természeti és környezeti katasztrófák, járványok, stb. 

A piaci jellemzők változása 

– A globalizáció tovább folytatása. 

– Cégcsődök. 

– Pénzügyi-gazdasági válságok. 

– Cég monopolhelyzetek kialakulása. 

– Neoliberalizációs gazdaságpolitika. 
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A vállalati stratégiák hangsúlyai 

– Erőforrások megszerzésének képessége, absztrakt erőforrások fejlesztése, a tudás és az in-

formáció első számú versenytényező, kapcsolati tőke fontossága. 

Stratégiai vezetési módszerek és lehetőségek 

– Kreativitás és tudásmenedzsment, stratégiai szövetségek, változtatás menedzselés . 

– Stratégiai központú szervezet, reengineering, benchmarking, szervezeti innovációs készségek. 

– A minőség mint versenyeszköz. 

Közgazdasági gondolkodás, paradigma váltásra van szükség, az egyéni érdek vezérelte pro-

fitorientált közgazdasági gondolkodást fel kell, hogy váltsa a közösség, a társadalom iránt ér-

zett felelős gondolkodás, amelyben feltétlenül helyet kell kapjon a felelősség, etika és erkölcs. 

Amely nem nélkülözheti a közösségi érdek előtérbe kerülése esetén az egyéni érdek önkorlátozását. 

Richard DeGeorge (DE GEORGE, R.T., 1990) szerint a globalizáció szükségessé tenné egy 

globális üzleti etikai kódex kidolgozását, amelynek a következő hét alapelvet kellene tartalmaz-

nia: 

A cégek: 

1. ne okozzanak szándékosan kárt abban az országban, ahová részlegeiket telepítik,  

2. igyekezzenek több hasznot hajtani az adott országnak, mint amennyi problémát okoznak,  

3. járuljanak hozzá tevékenységeikkel az adott ország fejlődéséhez,  

4. tartsák tiszteletben munkavállalóik emberi jogait, 

5. tartsák tiszteletben a helyi értékeket, normákat és kultúrát, ezekkel harmóniában és ne el-

lentétben működjenek, 

6. tisztességesen adózzanak, 

7. dolgozzanak együtt az adott ország vezetőivel az intézmények tisztességes demokratikus 

és korrupciómentes működése érdekében. 

 

1. sz. ábra: A korrupciós rangsor – Corruption Perception Index 2010
1
 

 
Forrás: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results  

(2010.11.15.) 

                                                 
1
 A világosabb színnel jelölt országok a legtisztábbak, míg a legsötétebbek a legkorruptabbak.  

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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Magyarország a korrupciós rangsorban 2009-hez képest 4 helyet esett vissza, a 2010-es év-

ben az 50. eredményt érte el – még olyan országok is megelőzik, mint például Lengyelország, 

Litvánia és Dél-Korea -, míg Ausztria a 15. 

 

2. sz. ábra: A társadalmi felelősségvállalási rangsor, 2000-2003. 

 
Forrás: CSATH, 2004:69 

 

IMD – Institute for Management and Development 

A Világ Versenyképességi Çvkönyv 2010 szerint Magyarország a 42. a versenyképességi 

rangsorban, Ausztria pedig 14. 

 

A stratégia 

A stratégia definíciószerűen „olyan koncepció, mely rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzé-

seit, meghatározza a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat és a lényegesebb fejlesz-

tési akciókat. Értékelési és célkitűzési tevékenység, a szervezet jövőbeni céljaira és azok megva-

lósítási módjaira vonatkozó elképzelések összessége.‖ (MENEDZSMENT FÓRUM, 2010)  

Tehát a stratégia egy tudatosan kialakított akcióterv, mely a jövőbeni vállalati sikert kívánja 

megalapozni. 

 

 

3. sz. ábra: A stratégiai vezetés komplex rendszere 

Forrás: HERCZEG, 1998, 2008 
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A CSR – Corporate Social Responsibility, azaz vállalati társadalmi felelősségvállalás  

Radikálisan leegyszerűsítve az adott vállalatnak a társadalom- és környezet felé mutatott elköte-

lezettségét jelentené annak működésének és tevékenységének minden szintjén, illetve akár azt 

meghaladva is. A vállalati társadalmi felelősségvállalás alkalmazásának okai, valamint módjai 

nem minden esetben felelnek meg annak a célnak, amelyet általa érvényre kellene juttatni.  

Allan A. Kennedy (KENNEDY, 2000–CSATH, 2004:71) így ír erről: 

„A közben a hajsza közben, amely azért folyik, hogy minél több profitot lehessen tenni a tu-

lajdonosok zsebébe, más legitim érdekek durván sérülnek: régi, megbízható szakembereket küld 

el a cég, vagy kényszerít idő előtt nyugdíjba. Régi beszállítókat szorongat meg, hogy egyre töb-

bet nyújtsanak, egyre kevesebbért. Sőt még a vevők érdekei is háttérbe szorulnak, amikor a cé-

gek kidobják a kínálatból a régi, bevált és keresett termékeket és csak a legnyereségesebbeket 

tartják meg, ezeket pedig olyan agresszív árstratégiákkal árulják, hogy az utolsó filléreket is ki 

lehessen húzni a vevők zsebéből.” 

 

 

 
4. sz. ábra: A CSR felfogásra ható tényezők. 

Forrás: HERCZEG, 2005 

Leegyszerűsítve: az 4. sz. ábrán látható, hogy a vállalat kölcsönhatásban él és működik a 

környezetével. Oda-vissza történő hatásokról, lehetőségekről és korlátokról van szó.  

Az alábbi, az 5. sz. ábra a vállalati stratégia legújabb kihívásait mutatja, mely szemlélteti a 

vállalatok CSR stratégiájának, valamint az etikus vállalati vezetésnek az alapjait, illetve feltét-

eleit. 
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5. sz. ábra: A vállalati stratégia legújabb kihívása 

Forrás: HERCZEG, 2005 

 

CSR tevékenység nélkül nem beszélhetünk etikus vállalati vezetésről, s etikus vállalati veze-

tés nélkül sem létezik valóban felelős aktív vállalati  szerepvállalás, azaz CSR. Az utóbbi az ér-

tékrendet, s a társadalom iránti elkötelezett szándékot jelenti, az előbbi pedig a vállalati strat é-

giába beépített, a szervezeti küldetésnek megfelelő cselekvési tervet, amely érvényesíti a fele-

lősségvállalási szándékot. 

 

A multikulturalitás definíciója, jelentése: 

„A multikulturális fogalom […] kölcsönös együttélést és megértést jelent egyazon társadalom-

ban élő különböző kultúrák között.‖ (Az UNESCO által javasolt definíciót idézi Majzik László-

né Cseppben a tenger. Fejlődés, kultúra és nevelés c. cikkében. Új Pedagógiai Szemle, 1995. 4. 

sz.) Egy közös szempontrendszerű, azonos jogokkal rendelkező, hasonló célokat kitűző orszá-

gokból álló európai közösségben ugyanúgy szükség van kölcsönös együttélésre, hiszen a hatá-

rok politikai és gazdasági értelemben vett megszűnésével a különböző népek egymás mellett 

élésére kerül sor. A megértés pedig ősidők óta a sikeres együttműködés alapfeltétele. Ha nem 

egyazon társadalmat, hanem egyazon közösséget, jelen esetben az Európai Uniót vesszük figye-

lembe, a fogalom kiválóan értelmezhető különböző kultúrájú országok esetében is.  

 

Eltérő kultúrák, multikulturális társadalom és társadalmi felelősség  

Míg Magyarország esetében a történelmi események következtében a közép-európai országok-

hoz tartozó kevésbé fejlett gazdasági-, illetve társadalmi tulajdonságokról beszélhetünk, addig 

Ausztria a fejlettebb nyugathoz tartozván merőben más jellemzőkkel bír. Sopron földrajzi hel y-

zetéből adódóan kézenfekvő volt a két kultúra vizsgálata. A primer kutatás mintegy maximáli-

san 60 kilométeres távolságon került lebonyolításra, ebből is látható lesz, hogy a távolság nem, 

sokkal inkább a kultúra és az adott társadalom értékrendje a meghatározó a társadalmi felelős-

ségvállalás igényével, illetve ismeretével kapcsolatban kialakított elvárások esetében. S ezen 

elvárások képezik annak az alapját, hogy a vállalatok milyen mértékben hajlandóak etikusan 
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tevékenykedni, vagy csak az emberek szemében felelősnek látszani. Tehát az adott ország ku l-

túrája, elvárásai, valamint nem utolsó sorban szabályozásai befolyásolják, illetve alakítják a 

vállalatok szerepvállalását. 

Mindkét esetben igaz azonban az, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása igen fon-

tos szerepet, jelentőséget mutatna, azonban a vállalatok részvételi hajlandósága a társadalom 

építésében, valamint segítésében jelentősen különböző tendenciákat képvisel, illetve mértékeket 

ölt a két országban. 

A következő példán keresztül kerül bemutatásra az, hogy hogyan érvényesül a felelős válla-

lati magatartás két különböző kultúrában. 

 

Kutatás 

Kérdőíves megkérdezésen alapuló primer kutatás elvégzése során számos tényező vizsgálatára 

került sor, melyek közül kiemelendők az ezen témához szorosan illeszkedők.  

A kutatás fő témája az volt, hogy a társadalom tagjai hogyan vélekednek a Danone cég vál-

lalati társadalmi felelősségvállalási tevékenységéről, mennyire tartják etikusnak a vállalatot, s 

szerintük mennyire lenne fontos az, hogy a vállalatok aktívan részt vállaljanak a társadalom 

építésében, valamint segítésében. Ezen kérdőíves kutatás keretein belül Magyarországon 100, 

illetve Ausztriában 50 fő megkérdezésére került sor, mindkét országban az adott körülmények-

hez igazítva. 

 

1. sz. táblázat: Ön tisztában van a Danone céggel, és annak tevékenységével?  

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

Igen 36 36 

Nem teljesen 51 60 

Egyáltalán nem 13 4 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Az 1. sz. táblázat eredménye arra utal, hogy feltehetően mindkét országban alacsony az in-

formáltságra való igény – akár általánosságban, akár pedig az etikus vásárlási döntés alapját 

képező vállalatismeretet tekintve. 

 

2. sz. táblázat: Kérem az alábbi három meghatározás közül válassza ki azt, amely Ön 

szerint a legmegfelelőbb a vállalati társadalmi felelősségvállalásra! 

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

A társadalom felelős a vállalatért. 0 0 

A vállalat felelős a döntéseiért, és azok következmé-

nyeiért. 

66 16 

A vállalat elkötelezett a társadalom felé. 34 84 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Magyarországon a válaszadók kétharmada vélte úgy, hogy a vállalati társadalmi felelősség-

vállalás alatt az értendő, hogy a vállalatnak döntéseiért, és azok következményeiért kell vállalni 
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a felelősséget. A magyar gazdaságban először ezt a szintet kellene elérni, az erkölcstelen ki-

használással szemben – általánosságban, nem konkrétan csak a Danone cégre vonatkoztatva . 

Ausztriában ezzel szemben szinte egyértelműen a vállalat elkötelezettségét jelölték meg a meg-

kérdezettek, helyesen. 

 

 

3. sz. táblázat: Ön szerint mennyire lenne fontos, hogy a vállalatok részt vegyenek, s 

aktív szerepet vállaljanak a társadalom építésében, valamint segítésében?  

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

Egyáltalán nem fontos 0 0 

Inkább nem fontos 2 0 

Közömbös 8 0 

Fontos 23 14 

Nagyon fontos 67 86 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Magyarországon a válaszadók kétharmada ítélte nagyon fontosnak, s egynegyede inkább 

fontosnak (együtt 90%), hogy egy vállalat részt vegyen a társadalom építésében. Ausztriában 

ezzel szemben kivétel nélkül minden megkérdezett szerint fontos, s ebből 86% vélte úgy, hogy 

rendkívül fontos, mivel ezek nagy befolyással bírnak, tehát Ausztriában lényegesebben nagyob-

bak az elvárások – olvasható ki a 3. táblázatból. 

 

4. sz. táblázat: Ön hallott már a Tegyünk Együtt a Gyermekekért/SOS-Kinderdorf 

programról? 

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

Igen, és körülbelül tudom is, mit jelent 45 60 

Igen, hallottam, de nem tudom, mit takar 50 40 

Nem 5 0 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

  

A TEGY (és a Danone) kommunikációja inkább nevezhető sikeresnek. – Ha nem lett volna a 

Danone akciója, akkor valószínűleg az emberek még ennyire sem ismernék a projektet.  

Ezen kérdés értékelése igen figyelemre méltóeredményhez vezetett Ausztriában: a megkérde-

zettek 100%-a, kivétel nélkül mindenki hallott már az SOS-Kinderdorf programról, s a többség 

ismerte is. 

 

5. sz. táblázat: Ön szerint teljes mértékben önzetlen a támogatás a Danone részéről?  

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

NV/NA 3 4 

Igen 37 48 

Nem 60 48 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 
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A válaszok alapján elmondható, hogy Magyarországon az emberek közel kétharmada gon-

dolja úgy, hogy a Danone céljai nem voltak teljesen önzetlenek támogatási tevékenysége során. 

Többen gyanakodtak reklámra, illetve keresletösztönzésre, valamint a Győri Keksz miatti fe l-

háborodás elsimítására, imázs-javításra. Ausztriában ezzel szemben többen hisznek a vállalat-

csoport jóakaratában, s önzetlen tevékenységében, de így is pontosan fele-fele arányban ítélik 

önzetlennek, illetve valamilyen mértékben öncélúnak is a tevékenységet.  

 

6. sz. táblázat: A felsorolt három alternatíva közül Önnek melyik a legszimpatikusabb?  

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

NV/NA 2 0 

Szívesebben adnám a joghurt árát egy alapítványnak, vagy 

kórháznak, mely teljes egészében az általam támogatni 

kívánt ügyre fordítja azt. 

23 50 

A Danone céget méretéhez mérten nagyobb támogatás 

nyújtására sarkallnám. 

52 24 

Szerintem a joghurtos-poharankénti 1 forintos támogatás 

teljes mértékben rendben van. 

23 26 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Magyarországon jellemzőbb az a szándék, mi szerint a Danone-t kellene nagyobb támogatás 

nyújtására sarkallni. Az alacsonyabb szabadon elkölthető jövedelemből nehezebb kigazdálkodni 

még a mások támogatását is. Ausztriában inkább a direkt támogatási alternatívát preferálták. Ez 

nem jelenti feltétlenül azt, hogy az osztrák emberek szociálisabban érzékenyebbek, csak jobban 

tudják gyakorolni az adományozást. 

 

7. sz. táblázat: Ön egyetért a bojkott jellegű megmozdulással? 

 Magyarországon (%) Ausztriában (%) 

NV/NA 12 0 

Igen 63 74 

Nem 25 26 

Összesen 100 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Ausztriában a megkérdezettek nagyobb arányban (74%) állnának ki az osztrák jogok és ér-

tékek érdekében a vásárlás megtagadásával, mint Magyarországon.  
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Magyarországon – 100 fő részvételével 

 

 

8. sz. táblázat: Ön mennyire ítélné a Danone céget társadalmilag felelősnek? Ön hallott 

a Danone bojkottról? 

 Hallott a Danone bojkottról?  

Mennyire ítélné a Da-

none céget társadalmilag 

felelősnek? 

Igen Nem Összesen 

Egyáltalán nem megfele-

lő 

5 1 6 

Inkább nem megfelelő 5 1 6 

Közepes 19 20 39 

Megfelelő 13 23 36 

Kiváló 4 9 13 

Összesen 46 54 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Ha adott személy hallott a 2001-es Danone bojkottról, akkor valószínűsíthető, hogy kevésbé 

tartja felelősnek a Danone céget, mint azok, akik nem értesültek róla. 

 

9. sz. táblázat: Ön szerint teljes mértékben önzetlen segítség a Danone cég által nyújtott 

támogatás? Ön szerint megfelelő mértékű támogatást nyújt a Danone cég a 

rászorulóknak? 

 Megfelelő mértékű támogatást nyújt a Danone cég a rászo-

rulóknak? 

 

Teljes mértékben 

önzetlen segítség a 

Danone cég által 

nyújtott támogatás? 

NV/NA Igen Nem Összesen 

NV/NA 3 0 0 3 

Igen 0 34 3 37 

Nem 1 20 39 60 

Összesen 4 54 42 100 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

A 9. táblázatból jól kiolvasható, hogy akik önzetlennek ítélték a támogatás szándékát, azok 

annak mennyiségét is helyeselték. Azonban akik szerint bárminemű öncél is szerepet játszott 

ezen tevékenység során, inkább kevesellték. 

 

 

 

 

 

 

 



306 

Ausztriában – 50 fő részvételével 

 

 

10. sz. táblázat: Ön tisztában van a Danone céggel, és annak tevékenységével? * Ön 

szerint mennyire jó/értékes a Danone CSR tevékenysége? 

 Mennyire jó/értékes a Danone CSR tevékenysége?  

Tisztában van a Da-

none céggel, és annak 

tevékenységével? 

NV/NA Közömbös Inkább 

megfelelő 

Nagyon érté-

kes 

Összesen 

Igen 2 4 6 6 18 

Nem teljesen 0 0 14 16 30 

Egyáltalán nem 0 0 0 2 2 

Összesen 2 4 20 24 50 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Amennyiben az embereknek minél több információ van a tulajdonukban a Danone céget ille-

tően, annál kevésbé értékelik nagyra annak CSR tevékenységét – ábrázolja a 10. táblázat. 

 

11. sz. táblázat: Ön szerint mennyire lenne fontos, hogy a vállalatok részt vegyenek a 

társadalom építésében, valamint segítésében? Ön szerint megfelelő mértékű támogatást 

nyújt a Danone cég a rászorulóknak? 

 Megfelelő mértékű támogatást nyújt a Danone cég a rászo-

rulóknak? 

 

Mennyire lenne 

fontos a vállalatok 

részvétele a társa-

dalom építésében? 

NV/NA Igen Nem Összesen 

Egyáltalán nem 

fontos 

1 1  2 

Inkább fontos 0 7  7 

Nagyon fontos 1 22 18 41 

Összesen 2 30 18 50 

Forrás: BIRNBAUER Erzsébet, 2010 

 

Azon megkérdezettek, akik szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás rendkívül fontos, 

nagyobb arányban nem találták megfelelőnek, illetve kevesellték a Danone részvételét, mint 

azok, akik úgy vélekedtek, hogy azt kevésbé várják el adott vállalattól – mutatja a 11. táblázat. 

 

Következtetések és javaslatok 

Következtetések 

A kutatás eredményei azt mutatták, hogy az emberek a vásárlási-, illetőleg fogyasztási döntése-

iket igen határozottan meg tudják fogalmazni, vagy a nem vásárlásra vonatkozó  elhatárolódásuk 

során változó mértékben etikus magatartást tanúsítanak. A megkérdezettek azonban azt már 

kevésbé tudták, hogy az valóban felelős vásárlási döntés, avagy nem.  

A vállalat tevékenységét megosztottan ítélik meg. A Danone cégről eldöntik, hogy egy igen 

jó, valamint felelős vállalatcsoport, azt már azonban nem tudják, hogy miért.  
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A fogyasztók nem tájékozódnak eléggé a céget, illetve annak termékeit illetően, emellett 

nincs is arra igényük, hogy a lehető legnagyobb mértékben tisztában legyenek azzal a céggel 

kapcsolatban, amelyet vásárlásaik révén támogatnak, és gazdagítanak.  

Hasonlóságok 

A kutatás során fény derült arra, hogy a nők Magyarországon nagyobb arányban, illetőleg 

Ausztriában gyakrabban fogyasztják a Danone Csoport által előállított termékeket. A megkér-

dezett nők mindkét országban sokkal szociálisabb beállítódásúnak bizonyultak, mint a férfiak.  

Különbségek 

Magyarországon 

Azon személyek, akik Danone termékeket vásárolnak, inkább állítják, hogy a Danone CSR 

tevékenysége megfelelő. 

Magyarországon a megkérdezett emberek kétharmad része értett egyet a bojkottal a kutatás 

szerint, azonban 9 év után csak 5% tart ki rendíthetetlenül az elvei mellett. Tehát a társadalom 

idővel megbékélt a vállalattal, illetve a Danone cég marketing tevékenysége igen hatékonynak 

bizonyult: az egészségtudatos életvitel-, valamint a rászoruló gyermekek támogatásának hang-

súlyozása által. Így meggyőzve a társadalom tagjait, visszaállította azokat fogyasztóinak sorába.  

Akik úgy ítélték, hogy a Danone cég támogatási tevékenysége nem teljesen önzetlen, azok 

annak mértékét sem helyeselték: amennyiben haszna származik a projektből, akkor nyújtson 

nagyobb mértékű adományokat. 

Ausztriában 

A primer felmérés eredményeinek alapján a kutató úgy véli, hogy az osztrák társadalom tagja i 

jelentősebb mértékben tisztában vannak a társadalmi felelősség fogalmával, amely az ország 

gazdasági- és társadalmi fejlettségéből, valamint az osztrák emberek mentalitásából következik. 

Továbbá, az emberek minél jobban élnek, annál kevésbé ítélik a Danone vállalatcsoportot társa-

dalmilag felelősnek. Emellett a jólét összefüggésbe hozható a bojkottálás támogatásával is, m i-

nél magasabb az emberek jóléte, annál nagyobb mértékben támogatnának egy esetleges bojkott 

megmozdulást. Azon emberek, akik minél inkább tisztában voltak azzal, hogy mit is jelent a tár-

sadalmi felelősségvállalás általánosságban, annál nagyobb arányban vélekedtek úgy, hogy a 

Danone cég CSR tevékenysége kevésbé megfelelő, illetve, hogy az általa nyújtott támogatás nem 

maximálisan önzetlen, s annál inkább kevesellték a támogatás mértékét is. 

Az osztrák társadalom inkább gondolkodik társadalmilag felelősen, s jelentősen nagyobb 

mértékben várja azt el az országában tevékenykedő vállalatoktól is.  

Radikálisan leszűkítve: minél inkább tájékozott valaki, annál inkább nem tartja megfelelő-

nek a Danone Csoport tevékenységét – derül ki a kutatásból. 

 

Összefoglalás 

Elmondható, hogy a mind a társadalom értékrendje és a vállalati társadalmi felelősségvállalásról 

kialakított vélemény, illetve az elvárások, mind pedig a vállalatok CSR tevékenysége országon-

ként változik. Ebben rengeteg tényező összjátéka adja a korlátokat, valamint a lehetőségeket, 

azaz a működést meghatározó vállalati irányvonalakat. 

Ausztria esetében egy olyan mind gazdaságilag-, mind pedig társadalmilag fejlettebb nyuga-

ti országról beszélünk, amely képes elérni, illetve a Danone Österreich AG bizonyítékul szolgál 
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arra, hogy adott multinacionális cég leányvállalata társadalmilag felelősen is képes működni, 

mert arra az adott kultúra rákényszeríti. 

Magyarországon, mint egy a Kelethez tartozó országban ugyanazon cég leányvállalata nem-

hogy valóban felelős vállalatként viselkedik, de erkölcsileg s etikailag erősen megkérdőjelezhe-

tő magatartást tanúsít. 

A mai világban egy felelősen gondolkodó vállalat nem mehet el a végső határokig, amelyet a 

törvény még megenged, valamint nem különböztethet meg két országot. Ha az egyikben közelít a 

társadalmi felelősséghez, akkor a másikat nem használhatja ki. S egyébként sem lenne megen-

gedett sem a megkülönböztetés, sem az öncélú kihasználás. 

 

Javaslatok 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás, mint szervezeti magatartás sokkal inkább mutatna a 

társadalom iránti elkötelezettség felé, minthogy adott vállalat számára kitűnő reklámként szo l-

gáljon. 

A fenntartható fejlődés biztosítása mind több valóban felelős globális együttműködés felada-

ta lenne. Az igen nagy befolyással, hatalommal, jelentős anyagi forrásokkal és nem utolsó so r-

ban kutatás-fejlesztési képességgel rendelkező multinacionális vállalatok azok, amelyek  képe-

sek megvalósítani ezen célokat. De csak abban az esetben, ha az általuk követett működési 

trend középpontjában a világ élhetőbbé tételének igénye, s az arra való törekvés áll.  
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BIRNBAUER Erzsébet (2010): A Danone Csoport vállalati társadalmi felelősségvállalása – azaz Kötelességünk vagy 

marketing?! Diplomadolgozat, Témavezető: Herczeg János, Diplomakonzulens: Szakály Tamás  

CSATH Magdolna (2004): Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó ZRt., Budapest. 

HERCZEG János (2005): A társadalmi felelősségvállalás szerepe napjainkban. Tudomány napja Konferencia, Sopron. 

2005.09.11. 
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MENEDZSMENT FÓRUM: http://www.mfor.hu/cikkek/A_vallalati_strategia_fogalmanak_ rovid_ismertetese.html, 

[letöltve: 2010. 11. 13. 15:42] 
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transparency-international-felmerese-szerint.html, [letöltve: 2010. 11. 14. 16:17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 

HUSZÁR ZOLT ÁN :  Multikulturális  társadalom és oktatás  a 

Dunagőzhajózási  Társaság ( DGT )  pécsi  története tükrében (1853 -

1944) 

A multikulturális társadalom kialakulása a DGT pécsi bányavidékén a 19. század 

második felében 

Az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság /DGT/ (Erste k. k. priv. Donau–

Dampfschiffahrts–Gesellschaft /DDSG/) (a továbbiakban Társaság) a 19. század második felétől 

a 20. század közepéig az egykori Osztrák–Magyar Monarchia, ill. a két világháború közötti Ma-

gyarország, valamint Ausztria egyik legjelentősebb ipari nagyvállalatának, egyben a magyaror-

szági dél–dunántúli térség gazdasági „zászlóshajójának‖ is számított. Mindez pedig alapvetően 

annak köszönhető, hogy az értékes mecseki feketekőszenet a DGT által indított nagyipari bá-

nyászat korszerű formában kapcsolta be az említett időszak gazdasági vérkeringésébe, s ezzel 

megalapozta a több, mint két évszázados múltra visszatekintő pécsi szénbányászat európai rang-

ját és ismertségét. A DGT a Kárpát–medence, ezen belül különösen a Duna hajózását igyekezett 

– vertikálisan és horizontálisan egyaránt – átfogni. Több mint száz hajózási állomása volt a Du-

na–medencében. Ez a magyarázata annak is, hogy szénbányákat vásárolt a Mecsekben, hajóépí-

tő és javító üzemeket működtetett – Korneuburgban, Galatzban, a legjelentősebbet Óbudán (Ez 

a mai Budapesthez tartozik!) – valamint a szén szállítását is a saját fennhatósága alatt álló vasút, 

a Mohács–Pécsi Vasút (HUSZÁR, 1993:205–218) megépítésével (1854–1857) kívánta megolda-

ni. A jó fűtőértékű mecseki feketeszén, amelynek bányái viszonylag közel estek a Dunához, a 

mohácsi kikötőhöz, arra késztette a vállalatot, hogy szilárdan megvesse a lábát a pécsi szénme-

dencében. 

1853 és 1923 között az összes Pécs környéki bánya vétel vagy bérlet útján a DGT fennható-

sága alá került (BABICS, 1954:26–37; HUSZÁR 1995a:149–159). Ezzel a mecseki kőszénbányá-

szatban elkezdődött egy tőkeerős, a termelés műszaki feltételeit a kor színvonalához igazító, 

kiterjedt gazdasági, kereskedelmi és nem utolsósorban politikai kapcsolatokkal rendelkező 

nagyvállalat működése. A DGT jelentős gazdasági ereje, a Monarchia, majd az I. világháború 

után az osztrák és a magyar politikai élet legfelső köreihez fűződő kapcsolatai komoly befolyást 

gyakoroltak közel egy évszázadon át Pécs és Délkelet–Dunántúl életére. 

A DGT nem csak bányákat működtetett a Mecsekben, hanem korszerű munkáskolóniákat lé-

tesített (HUSZÁR, 1995b:185–195) amelyeken, a Társaság, vállalati érdekeit mindig szem előtt 

tartva, gondoskodott a bányászokról is. Már 1855-től betegpénztárat (Bruderlade) hozott létre 

(KRISZTIÁN, 2007a; KRISZTIÁN, 2007b), amelyet kb. 50–50%-ban a dolgozók és a Társaság fi-

nanszíroztak, s ennek segítségével biztosította az ingyenes betegellátást, táppénzt, valamint 

egyéb segélyeket a bányászoknak és családtagjaiknak. A jól kiképzett bányamentők mellett a 

Társaság saját kórházat tartott fenn Pécsbányán, ahol előbb alkalmazták a gyógyításban az 

1920-as években a Röntgen–készüléket, mint a pécsi egyetemi klinikán! A Társaság nyugdíjbiz-

tosítását kiterjesztette a bányászokra is. A bányaüzemek környékén  létrehoztak egy kb. 2.400 

lakásból álló bányatelep rendszert (1944-re), ahol a Társaság iskolákat tartott fenn, tanítóival 

biztosította az alapfokú oktatást, sőt több mint négy évtizedig a bányászati szakoktatás költsége-

it is magára vállalta (KRISZTIÁN, 1996:139–160; HUSZÁR, 2009:95–124). A bányaterületek ró-

mai katolikus plébániáinak és temetőinek fenntartási költségeit is a DGT viselte. Szerényebb 

mértékben, dolgozói létszámarányának megfelelően a protestáns hitélet gyakorlását is támoga t-
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ta. A bányatelepeken a különféle egyesületek teremtettek sportolási és kulturális lehetőségeket a 

bányászközösségeknek. (Sportegyesület, Leventeegyesület, Szent Borbála Cserkészcsapat, Da-

lárda, Zöldkeresztes egészségügyi mozgalom stb.) Ehhez a társaság több épületet biztos ított, 

valamint egy sportpályát, teniszpályát és egy uszodát is épített. A Társaság dolgozóinak kivá-

lasztásában soha sem tett nemzeti, vagy vallási alapon különbséget! Kutatásaim során egyetlen 

forrást sem találtam, ami ennek ellenkezőjét bizonyította volna. A társasági struktúrában azon-

ban az előrelépés fontos feltétele volt a Társasághoz való lojális munkavállalói magatartás, a 

szaktudás, és a német nyelv ismerete. A fenti társasági jellemzőket igyekezett a DGT Duna–

menti bázisain, állomásain egyformán megvalósítani, hogy alkalmazottai, ha a vállalati érdek 

úgy kívánta, egyik helyről a másikra könnyen áthelyezhetők legyenek. 

Mindezek miatt gondolom úgy, hogy a DGT Duna–medencei története – a megvalósítók 

szándékától függetlenül – akaratlanul multikulturális integrációs kísérletnek tekinthető, hiszen a 

Társaság az eltérő földrajzi területekről származó munkavállalóit egységes munkarendbe sze r-

vezve állította szolgálatába, számukra egységes ellátást, ún. szociális hálót szervezett. Ezzel a 

szervezői, vállalati magatartással példát is állított a közép–európai régió többi vállalata elé. Ha 

munkavállalói oldalról nézzük a DGT–ethoszt, akkor a Társaság alkalmazásába kerülni rangot 

és presztízst is jelentett. A Társaság munkavállalói körében – a hajózási és a bányászati terüle-

ten egyaránt – gyakori volt a több generációs alkalmazotti családok sora, amit a vállalati hu-

mánpolitika felkarolt és támogatott. „A bölcsőtől a sírig‖ lehetett a DGT-nél dolgozni és ez sa-

játos társulati, DGT szellemet eredményezett. Napjainkban  is működnek a DGT egykori jelen-

tős állomásain, központjaiban – Bécsben, Linzben, Regensburgban – DGT baráti társaságok, 

körök, amelyek rendszeres összejöveteleiken nemcsak az elmúlt időszak történéseit elevenítik 

fel, hanem ma is segítik egymást az élet bármely területén. 

A DGT 19. század végén és 20. század elején megjelent kiadványainak ismeretlen szerzői, 

nyilván a Társaság egy vagy több vezető munkatársa, 1896-tól kezdve mindig büszkén írtak 

arról, hogy vállalatuk pozitív szerepet töltött be a pécsi szénbányászat fellendítésében és Pécs 

város fejlődésében. A Millenniumi Országos Kiállítás alkalmából megjelent könyvecskében 

olvasható, hogy „Csakis az I. cs. k. szab. Dunagőzhajózási társulat emelte a pécsi szénbányá-

szatot azon virágzásra, melynek Pécs városa a 3 utolsó évtizedben tapasztalt hatalmas felvirág-

zását jó részben köszöni. (Pécsnek 1857-ben 17.000, 1890-ben 34.000 lakosa volt.)” (DGT, 

1896:3) Egy évtizeddel később, az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás alkalmából kiadott isme r-

tető megismétli a Társaság korábbi érdemeit, amelyeket a pécsi szénbányászat terén szerzett, 

„melynek Pécs városa az utolsó évtizedekben tapasztalt hatalmas felvirágzását jó részben kö-

szöni. (Pécsnek 1857-ben 17.000, 1900-ban 43.000 lakosa volt.)” (DGT, 1907:3) 

Ezek után nézzük meg, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia határain belül és kívül a Társa-

ság által folytatott intenzív munkaerő toborzásainak eredményeként a DGT Pécs környéki bá-

nyászai honnét rekrutálódtak a rendkívül nehéz és veszélyes munkára, ill. a Társaság bányászata  

milyen szerepet játszott Pécs, ill. a környező települések – elsősorban (Mecsek)Szabolcs, Vasas, 

Somogy – lakosságának gyarapodásában, nemzetiségi, társadalmi összetételének alakulásában, 

mai kifejezéssel a multikulturális (mikro)társadalom létrejöttében.  (Mecsekszabolcs 1947-ben, 

Vasas és Somogy 1955-ben lett Pécshez csatolva. In: KATUS, 1995:40) Babics András kutatása-

iból ismert, hogy a Társaság bányavállalkozásának első évében, 1853-ban az 52 munkásból 4 

Pécs környékéről, 22 Magyarország más bányavidékeiről, 4 Magyarország egyéb területéről, 6 

Morvaországból, 6 Csehországból, 3 Steierországból, 3 Ausztriából (itt Alsó– és Felső–Ausztria 
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jöhet szóba), 1 Karinthiából, 2 Poroszországból 1 Hannoverből érkezett  (BABICS, 1952:80). 20 

évvel később a bányászok között 458 volt magyar anyanyelvű, 1.042 külföldi honosságú: 300 

morva, 252 cseh, 200 krajnai, 183 steier, 47 szerb-horvát, 24 tiroli, 21 karintiai, 11 olasz, 4 né-

met volt (BABICS, 1952:81). (Miután az anyanyelv és a honosság nem azonos fogalmak,  ezért a 

nemzetiség meghatározása nem egyszerű feladat, sőt egzakt módon nem is lehetséges.)  

Dr. Szirtes Lajos DGT anyakönyvi kutatásai alapján Szirtes Mónika és Szirtes Béla feldo l-

gozásai (SZIRTES M., 1989; SZIRTES, 1999a:63-64; SZIRTES, 1999b:49–53), több helyen feltéte-

lezett vélekedésükkel együtt, a bányavidék benépesítésének plasztikus összefoglalását adják. A 

DGT bányászat kiteljesedésének extenzív szakaszában, a 19. század második felében és a bá-

nyászat 20. század 10-es, 20-as éveinek intenzív fejlesztési periódusában, 1853–1925 között 

összesen 11.205 külföldi munkavállaló érkezett a Társaság bányáihoz (SZIRTES M, 1989:36- 1. 

számú melléklet; SZIRTES, 1999b:49). 

A vizsgált 73 év alatt Magyarországról 31.516 fő vállalt munkát a bányavállaltnál (SZIRTES 

M., 1989:36-1. számú melléklet). A háromnegyed évszázadban tehát 42.721 fő volt a Társaság-

hoz beállt munkavállalók együttes száma, ami, ha mechanikusan néznénk 585 fős éves átlagot 

jelentene. Ha ehhez hozzászámítjuk a családfővel érkező átlagosan 1–2 családtagot is, akkor ez 

már jelentős népességgyarapodást eredményezett. A gyakorlatban azonban a termelés volume-

nének váltakozását követték a bányászok betelepülésének hullámai, a munkások alkalmazása és 

ebből következően a bevándorlók száma is ennek függvényében alakult. A munkáslétszám 

1893-ban már meghaladta a 3 ezret (3.047 fő), 1900-ban a 4 ezret (4.021 fő) és a továbbiakban 

sem esett 3.200 fő alá (BABICS, 1952:86–97). A 19–20. század fordulóján Szirtes Mónika táblá-

zata jól mutatja ezt a folyamatot. (1. sz. táblázat.)  
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1. sz. táblázat. A pécskörnyéki bányavidéken 1853-1925 között munkába állt bányamunkások bevándorlási üteme származási országok 

szerinti csoportosításban 
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1853-60 1078 190 97 50 27 43 46 - - - - - - - - 55 36 35 32 - - - - - - - 69 680 1758 

1861-67 1191 172 131 96 56 37 45 - - - - - - - - 62 26 40 17 - - - - - - - 53 735 1926 

1868-72 606 142 100 138 36 15 13 - - - - - - - - 88 14 19 7 - - - - - - - 53 625 1231 

1873-73 2174 280 268 250 55 32 31 - - - - - - - - 200 26 58 25 - - - - - - - 122 1347 3521 

1874-74 693 102 113 101 26 12 16 - - - - - - - - 81 9 30 8 - - - - - - - 65 563 1256 

1875-77 1739 257 307 122 68 30 30 - - - - - - - - 234 19 55 19 - - - - - - - 105 1246 2985 

1878-81 2560 277 573 475 161 21 42 - - - - - - - - 475 40 90 27 - - - - - - - 197 2378 4938 

1882-88 288 19 25 23 6 4 1 - - - - - - - - 27 - 86 3 - - - - - - - 6 200 488 

1889-95 1141 41 87 14 20 6 5 - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - 10 304 1445 

1896-99 435 5 16 14 8 4 - - - - - - - - - 35 - 3 - - - - - - - - 10 95 530 

1900-05 5701 52 193 58 14 18 11 5 2 - - 1 - - 66 116 - 8 - 2 - - - - - 2 - 548 6249 

1906-10 4823 39 86 94 3 12 4 24 - - - 2 16 12 93 86 - 17 - 1 - - - 1 - 8 - 498 5321 

1911-15 4651 12 37 29 2 20 21 18 25 - 1 2 11 39 182 63 - 5 - 9 - - 1 - 1 5 - 483 5134 

1916-20 4179 11 14 424 32 7 3 69 6 2 20 8 - 56 141 592 - 25 - 54 1 1 - 1 1 9 - 1477 5656 

1921-25 304 - - 24 1 - - 3 3 - - - - 7 14 129 - - - 4 - - - - - 1 - 186 490 

1853-1925 31563 1599 2047 1912 515 261 268 119 36 2 21 13 27 114 496 2364 170 471 138 70 1 1 1 2 2 25 690 11365 42928 

 

Az adatokat Dr. Szirtes Lajos ny. bányamérnök az 1980-as évek közepén a DGT anyakönyveiből gyűjtötte ki, amely anyag a dolgozók mun-

kába állásának (felvételének) időpontját és illetőségi helyüket tartalmazza. A kigyűjtés az anyakönyvek szerinti csoportosításban történt, innen 

származnak a táblázatban szereplő, önkényesnek tűnő időintervallumok.  
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Az összeállításból jól látszik, hogy az osztrák–magyar kiegyezés (1867) előtt a pécsi bányá-

szok kb. kétharmada külföldi születésű volt, nagyrészt cseh–morva területről érkezett, de még a 

századforduló után, 1910-ben is 21%-uk nem magyar állampolgár volt (KATUS, 1995:38). 

Ebben a népességfejlődésben döntő szerepe volt a munkavégzési, letelepülési szándékkal 

ideérkezett magyar és nem magyar, ill. magyarországi és külhonos, az ún. „idegen‖ bevándo r-

lóknak. Pécs népességgyarapodásában – Katus László kutatásai alapján – a város népességének 

természetes szaporodása 1850–1910 között negatív képet mutatott. A város lakossága mégis 

hatalmas mértékben, mintegy háromszorosára nőtt a hat évtized alatt. Ez a népességnövekedés 

egyedül a bevándorlásnak köszönhető, amely különösen az 1850 és 1880 közötti évtizedekben 

volt különösen intenzív (KATUS, 1995:41). Pécs lakosságának 10%-a 1880-ban külföldi születé-

sű volt, főleg az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországon kívüli területeiről érkezett. Ez az 

időszak a szénbányászat extenzív fejlődési szakasza, amikor 1872-ben a bányában dolgozók 

65%-a, 1879-ben 58%-a a Monarchia osztrák tartományaiban született. A szakképzett munkaerő 

fejlődése azonban 1910-re már azt eredményezte, hogy a külföldi születésűek részaránya 3,2%-

ra csökkent, abszolút számuk pedig az 1880-ban regisztrált 2.886 fő helyett 1910-ben 1.606-ra 

(KATUS, 1995:42). A Pécsre érkezett bevándorlók jelentős részének a DGT bányászata adott 

munkát, az elhagyott otthonánál jobb lehetőségeket, azaz megélhetést addig, amíg a Társaságnál 

dolgozott / dolgozhatott. A bányában munkát vállalók azonban nem csak nagy számban érkez-

tek Pécsre, hanem sokan közülük, csalódva az új körülményekben, konfliktusba kerülve a mun-

kaadóval a tovább-, ill. kivándorlók számát gyarapították. A kivándorlás, az országos trendet 

követve, 1905 és 1907 között volt a legnagyobb, amikor Pécset 1.514 lakos hagyta el. Közülük 

75–80% a bányászok és iparosok közül került ki. 1904 és 1911 között Pécsről 637, a fent emlí-

tett bányatelepekről 350 bányász vándorolt ki, 95%-ban Németországba (KATUS, 1995:43). 

Az elvándorlás melletti döntés nem lehetett egyszerű, ha viszont vándorútra keltek, akkor 

harmadik országot választottak (azaz nem tértek vissza származási területükre), mint ahogy ezt 

Szirtes Béla saját családi példájával is igazolta. Nagyszülei Amerikába indu lva Dortmundig 

jutottak, ahol néhány évi munka után összegyűjtött megtakarításukból mégsem tovább, hanem 

hazautaztak. A honvágy erősebb volt Amerika vonzásánál  (SZIRTES, 1999a:65). 

Mai szemmel nézve érdekes lehet, de az adott korban teljesen érthető volt, hogy a bányászok 

nem gondoltak arra, hogy eredeti családi származási helyükre vándoroljanak vissza, hiszen 

minden valószínűség szerint elhagyott egykori hazájukban nyomorúságos körülmények között 

tengetett életüknél a DGT kemény bányamunkájából származó jövedelmük és az ehhez „kereset 

kiegészítésként‖ kapott lakás, élelemtári kedvezményes vásárlási lehetőség, egészségügyi ell á-

tás, oktatás erős kötelék volt a maradás mellett. A hatóságok, jól ismerve e helyzetet, egy mun-

kabeszüntetés alkalmából, a Társaság vezetőivel együttműködve a munkára kényszerítés eszkö-

zeként alkalmazták az „idegen honos,‖ tehát nem magyar állampolgár bányászok visszatolonco-

lással való fenyegetését. „… a munkára nem jelentkezők, ha nem pécsi illetőségűek … illetőségi 

helyükre utasítatni fognak.” (PÇCSI NAPLÓ, 1893. július 13., Pécs város hatóságának felhívása) 

A bányászok helyzetük javítása érdekében végzett transzmigrációs tevékenységét, ill. annak 

következményeit jól érzékelteti Déry Károly: „Sokan huzamosabb, vagy rövidebb itt-

tartózkodás után más vidékre költöznek, de rövid idő múlva ide visszatérnek, maradásuk soha-

sem állandó, mert alkalom-adtán ismét hazát változtatnak. Nem csodálkozhatunk, hogy azon 

munkásoknak, kik könnyebb távozásuk miatt bútoraikat és egyéb tulajdonaikat elvesztegették, és 

emiatt mindenütt és mindenben, ami az élet kényelmére szolgál, szűkölködnek, a vándorlási 
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kedv a második természetükké válik. Természetes az is, hogy ezen valóban birtok nélküli elemek 

a szocializmusnak legalkalmasabb anyagát képezik.”
1
 (DÇRY, 1900:94) 

Pécs lakosságának az 1850-es népszámlálás adatai alapján 44,5%-a magyar, 34,4%-a dél-

szláv (mai kifejezést használva déli szláv), 21,1%-a német volt. Az 1880-as népszámlálás anya-

nyelvi adatai szerint magyarnak a lakosság 73,4%-a, németnek 18,4%-a vallotta magát, a déli 

szláv népesség pedig teljesen eltűnt, azaz asszimilálódott. A bányaterületen viszont a magát 

német nyelvűnek vallók aránya viszonylag magas számbeli szinten tartotta magát, hiszen egy-

részt a Monarchia német nyelvterületeiről is folyamatos volt ide a bevándorlás, másrészt a kör-

nyező területek, Baranya és Tolna falusi lakosságából is sokan érkeztek bányamunkára. (1880 -

ban Baranya megye lakosságának 49,9%-a, Tolna megye lakosságának 66,7%-a volt magyar 

anyanyelvű, Somogy megyében pedig ez az arány 88% volt.) 1910-ben a Társulat alkalmazotta-

inak 41,2%-a volt magyar anyanyelvű, 45,3%-a német. 1880-ban a pécs(bányai) bányatelep 

4.050 lakója közül 517 (12,8%) volt magyar, 1.822 (45%) pedig német. A Pécshez csatolt 

szomszédos települések népességi összetételének megváltozásában a bányászatnak fontos sze-

rep jutott. Itt 1839–1880 között a magyarok aránya 83,7%-ról 59%-ra csökkent, a németeké 

pedig 16,2%-ról 29,9%-ra nőtt. A három klasszikus Pécs környéki bányász településen – Sza-

bolcs, Somogy, Vasas – ahol 1839-ben még egyetlen német sem lakott, a bányászat hatására 

1880-ban már 1.476 német élt. 1880-ban Pécsen és a 3 bányásztelepüléssé lett faluban új etni-

kumok jelentek meg, így a szlovákok, a szlovének (a „gránerek‖) (SZIRTES, 1999b:47–55), a 

csehek, a morvák és az „egyéb külföldi‖-ek. A pécs(bányatelepi) kolónia lakóinak 26,4%-a 

cseh–morva, 7%-a szlovák volt 1880-ban (KATUS, 1995:52–53). 

A 19–20. század fordulóján az egyre erősödő asszimiláció eredményeként, amit a hivatalos 

magyar kormányzati körök is erősen szorgalmaztak, a városba történő tömeges magyar betele-

pülésekkel együtt a magyarrá váló Pécs körül németté lett bányásztelepülések jöttek létre, leg-

nagyobb létszámmal Szabolcs, amely 1839-ben még tiszta magyar település volt. 1850 után 

egészen a századfordulóig a magyarok kisebbségben voltak a faluban a németekhez viszonyítva 

(KATUS, 1995:54). A közigazgatásilag Pécshez tartozó Pécsbányatelep nemzetiségi összetételét 

Pilkhoffer Mónika grafikonja (PILKHOFFER, 2004:161) jól mutatja, miszerint az 1910-es statisz-

tika alapján a pécsi városrészek közül a lakosság abszolút többsége, 52,5%-a német, 34,8%-a 

magyar, 12,7%-a egyéb nemzetiségű volt. Çrdekes Pécsbányatelep népességének vallási össze-

tétele is. A lakosság 97,6%-a római katolikus (r. k.), 1,1%-a evangélikus (ev.), 0,6%-a reformá-

tus (ref.), 0,4%-a izraelita (izr.), 0,3%-a egyéb vallású volt ekkor (PILKHOFFER, 2004:161). 

Mindezekből jól látszik, hogy a bányászat nemcsak jelentős gazdasági, infrastrukturális vá l-

tozásokat eredményezett, hanem a város és a környező települések lakossága összetételének 

változásában is mély nyomokat hagyott. A multikulturális változásokat e vonatkozásban is 

nyomon követhetjük. A migráció tehát a pécsi bányavidék etnikai összetételére, nyelvhasznála t-

ára is jelentős befolyást gyakorolt. A folyamat Pécs vonatkozásában azt eredményezte, hogy 

„Ha a századforduló többi 137 [magyarországi] városával összehasonlítjuk, akkor Pécsnek el-

sősorban bányaváros jellege a szembetűnő: egyike volt annak a 10 városnak, amelyekben a la-

kosságnak több mint 5%-a élt bányászatból (1900-ban a korabeli Pécsett 9%, a mai területen 

15,5%). ... Az 1860–70-es évektől kezdve meghatározó tényezőjévé vált a bányászat a környező 

                                                 
1 Déry Károly ekkor a DGT budapesti eladási főosztályának vezetője volt. 
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(később Pécshez csatolt) települések – elsősorban Szabolcs, Somogy és Vasas – népességfejlő-

désének is.” (KATUS, 1995:37–38) 

A DGT bányavidékén a nemzetiségi és nyelvi asszimiláció folyamatának megvalósulására – 

a jelenséget saját családjának négy generációján keresztül megélt és a témát kutatóként is viz s-

gáló – Szirtes Béla a következőket írja. A betelepülés négy szakaszra osztható, ami összefügg a 

bányászati termelés intenzitásával. A kezdeti időszak 1853–1860, az extenzív fejlesztés idősza-

kának betelepülése 1861–1881, a konszolidált periódus 1882–1915 között volt, míg a korszerű 

fejlesztés időszaka 1916-tól 1925-ig tartott (SZIRTES, 1999b:50). A 11.208 betelepülő 61%-a 

szláv, 33%-a német nyelvterületről érkezett. A jövevények nemzetiségét nem ismerjük, legfe l-

jebb az adott terület, tartomány korabeli nemzetiségi összetételének százalékai alapján az érke-

zők számát a kibocsátó tartomány nemzetiségi helyzetével arányosítva lehet feltételezni, hogy 

kb. 51% szláv, 42% német és 7% egyéb anyanyelvű érkezett 1853–1925 között a pécsi bányavi-

dékre. A betelepülők, akik – mint az a 1. sz. táblázatból látható – nagyrészt a Monarchiából, ill. 

azon kívüli német nyelvterületekről érkeztek, anyanyelvükön kívül valamilyen szintű német  

nyelvtudást is magukkal hozva. 

A többségben lévő szláv anyanyelvűek egymást megértették, de a német anyanyelvűekkel 

németül, a baranyai, tolnai munkatársaikkal, akiknek egy része szintén német anyanyelvű volt 

ugyancsak németül beszéltek és természetesen az „osztrák‖ DGT helyi vezetőivel is németül 

kellett, hogy érintkezzenek. Ezért a német lett az első közös nyelv a bányamunkában és a bá-

nyatelepeken. Az első generáció szláv betelepülői anyanyelvükön kívül a legszükségesebb do l-

gokat németül is el tudták intézni. A második generáció tagjai már tökéletesen beszéltek néme-

tül és még beszélték hozott anyanyelvüket is. Ez a nemzedék már tudott magyarul, de szíveseb-

ben kommunikált németül. A harmadik generáció anyanyelve már a magyar lett, de tökéletesen 

beszélte a bányatelepi „kolonisches Deutsch”-ot. A nyelvi asszimiláció tehát két lépcsőben zaj-

lott, ami először a német, majd a magyar közös nyelvet jelentette. 

Ebben a folyamatban nagy szerepe volt a hivatalos magyar kormányzati politikának, a bá-

nyatelepeken működő iskoláknak és egyháznak. A külföldről betelepültek a Monarchia közjogi 

kereteinek fennállása alatt megtartották eredeti állampolgárságukat, ugyanis Magyarország nem 

igényelte a bevándorlóktól a magyar állampolgárság felvételét. Trianon után azonban az új á l-

lamok nem tartottak igényt hosszú évtizedekkel korábban távolra szakadt gyermekeikre. Ezért a 

már lélekben magyarrá vált „idegenek‖ az 1930-as évek névmagyarosítási hulláma idején a ma-

gyar állampolgárság mellé magyar nevet is választottak  (SZIRTES, 1999a:63–64). Hasonló mó-

don járt el a DGT iskolák németnevű tanszemélyzetének több tagja is. 

A névmagyarosítási hullám nemcsak személyeket érintett, hanem a DGT idegen hangzású 

telepnevei is megmagyarosodtak. 1937-ben Mecsekszabolcson Rigli–telep helyett György–

telep, Judenburg helyett Ferenc József–telep, Felsőtelep helyett Szabolcsbányatelep, Szent Ist-

ván–akna környéke helyett Szent István telep lett az új elnevezés (OL Z 1359 13. CS. 26. T. 

TELEPNEVEK MAGYAROSÍTÁSA. Községi Elöljáróság. 1937. július 17.). 

Somogyon Henrik–telep helyett Somogybányatelep lett a magyarosítás eredménye  (OL Z 

1359. 13. CS. 26. T. TELEPNÇV MAGYAROSÍTÁS. Községi Elöljáróság Somogy. 1937. július 17.). 

Vasason három bányásztelep nevét változtatták meg. Licht–telepből Ligettelep, Wiesner–

telepből Vasasbányatelep, Thommen–telepből Flórián-telep lett (OL Z 1359. 13. CS. 26. T. 

TELEPNEVEK MAGYAROSÍTÁSA. Községi Elöljáróság Vasas. 1937. július 17.). 
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Pécs szab. kir. város kisgyűlése 1938. december 16-i ülésén tudomásul vette a DGT Bánya-

igazgatóságának azt a bejelentését, hogy az egyes társasági lakótelepek „nem magyar hangzású 

nevét, megfelelő magyar névre megváltoztassa.” Így lett Ulmamann–telepből „dicső emlékű 

királynénkról” Erzsébet–telep, Cassian–telepből „pedig a bányászok védőszentjéről Borbála–

telep.” (OL Z 1359. 13. CS. 26. T. 198. JKVI. /49.500 F/1938. KISGY. Szám. 1938. december 16.) 

 

A Dunagőzhajózási Társaság elemi iskolái a pécsi bányavidéken (1868–1938/1944) 

1853-ban, amikor a DGT megvetette a lábát a pécsi szénmedencében, az itt élő munkások – 

köztük a bányászok – gyermekei a katolikus egyház által fenntartott falusi iskolákat látogatták. 

A nagyvállalat megjelenését követően azonban egyre több bányamunkára érkezett család tele-

pedett le a Társaság bányatelepein, amelyek a környező településektől elég távol estek ahhoz, 

hogy a gyermekek a meglévő iskolákba járhassanak. Mivel az iskoláskorú gyerekek nem ma-

radhattak oktatás nélkül, a DGT iskolákat nyitott kolóniáin. „A bányaművelés fejlődése és na-

gyobbodása folytán indíttatva volt a társulat iskolákat is alapítani és azok fenntartását elválla l-

ni, hogy munkásai gyermekeinek a szükséges iskolai nevelést megadhassa.” (DGT, 1894:46) 

Mielőtt az egyes DGT iskolákról szólnék, fontosnak tartom, hogy a magyarországi és a ba-

ranyai népiskolai helyzetről rövid összegzést adjak az általam vizsgált időszakra vonatkozóan, 

mert ennek ismeretében a Társaság iskolái jobban elhelyezhetők a kor közoktatási palettáján. 

A kiegyezést követően a liberális politikai berendezkedés részeként az Eötvös József–féle 

népiskolai törvénynek – 1868. évi XXXVIII. tc., „A népiskolai közoktatás tárgyában‖ 

(WWW.1000EV.HU) – meghatározó szerepe volt Magyarország műveltségi viszonyainak javítá-

sában, az analfabetizmus felszámolásában. A törvény, amely a 6–12., ill. az ismétlőiskolások-

nak 15. életévig kötelező iskolalátogatást írt elő a korabeli Európában is élenjárt korszerű szel-

lemiségével és intézkedéseivel.
2
 Az 1868. évi XXXVIII. tc. az állam, a községek, a hitfelekeze-

tek, a társulatok és a magánszemélyek számára tette lehetővé az iskolaalapítást. 

A DGT a társulati iskolaalapító, ill. fenntartó kategóriába tartozott. A társulati elemi népis-

kolából elenyésző számú volt a Monarchia és a két világháború közötti időszak Magyarorszá-

gán. A DGT iskoláinak felszereltsége, a tanítók javadalmazása általában jobb volt, mint a többi 

elemi népiskolatípus esetében. Az oktató személyzet járandósága a fizetésből és a természetbeni 

juttatásokból állt: szolgálati lakás, tüzelőanyag, élelem és iparcikk vásárlási lehetőség a Társa-

ság élelemtáraiban, az ún. victualmagazinokban, egészségügyi ellátás a vállalat orvosi rendelő i-

ben, ill. kórházában. Mindennek persze előfeltétele volt, az iskola mögött, azt fenntartó tőke-

erős, prosperáló nagyvállalat, a DGT állt. 

Korabeli becslések és felmérések alapján a népiskolai törvény megjelenésének idején Ma-

gyarországon a tanköteles gyerekek kb. 48%-a járt iskolába. A törvényi kötelezettségnek és a 

szankcionálásnak köszönhetően – és talán a műveltség megszerzésének előnyei miatt is – ez az 

arány 1872-re 55%-ra nőtt. 1896-ban 79%, 1913-ban 93% volt az elemi iskolát látogató gyer-

mekek számaránya. Ugyanez a fejlődés mérhető le az alfabetizációs folyamat pozitív változásán 

az alábbi táblázat alapján (MÇSZÁROS–NÇMETH–PUKÁNSZKY, 2003:309). 

 

 

                                                 
2
 Pl. Angliában 1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadtak el törvényt az általános tankötelezettségről. 

Vö. MÇSZÁROS–NÇMETH–PUKÁNSZKY, 2003:307–308  
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2. sz. táblázat. A hét éven felüli lakosságból 
Çv Olvasni, írni tud (%) Analfabéta (%) 

1890 62 38 

1910 69 31 

1920 87 13 

1930 91 9 

1941 94 6 

Forrás: MÉSZÁROS–NÉMETH–PUKÁNSZKY, 2003:309 

 

1890-ben Baranyában 60–70%, Pécsen 70–80% között volt az olvasni és írni tudók aránya a hét 

éven felüli lakosság körében (VÖRÖS, 1979:1401- térkép alapján). 

A népiskolák eltérő pedagógus–szakmai és infrastrukturális különbségei az osztatlan falusi 

és az osztálytanítók által irányított városi népiskolák között mutatkoztak meg leginkább. A nép-

iskolai hálózat döntő többségét az egyházi fenntartású iskolák tették ki, amelyek szakmai fe l-

ügyeletét az Eötvös–féle népiskolai törvény alapján, a többi iskolatulajdonoshoz és iskolafenn-

tartóhoz hasonlóan az állami, az ún. m. kir. tanfelügyelőségeken keresztül ellenőrizte. Az egy-

séges tananyag, tantervek, tankönyvek elkészítése is fontos részét képezte az azonos szellemi 

bázisra épülő alapműveltség lerakásának. A törvény kimondta, hogy egy tanító 80 gyermeknél 

nem taníthat többet. Ez az osztálylétszám mai mértékkel mérve – hallatlanul magasnak tűnik, de 

legalább volt felső korlát (!), amelynek nem minden iskolafenntartó tudott egykönnyen megfe-

lelni. A törvény nem mondta ki a népiskolai oktatás ingyenességét, de az igazoltan szegény szü-

lők gyermekei „tandíjat nem fizetnek.”
 3

 Az 1868-as törvény kimondta továbbá, hogy az oktatás 

nyelve a tanulók anyanyelve, amennyiben az „a községben divatozó [tehát általánosan használt] 

nyelvek egyike.” Ez a szabályozás az 1920-as évekig érvényben volt (MÇSZÁROS–NÇMETH–

PUKÁNSZKY, 2003:309).
4
 Ezen kívül 1879-ben valamennyi népoktatási intézményben a magyar 

nyelvet kötelező tárgyként vezették be (1879. ÇVI XVIII. TC. „A magyar nyelv tanításáról a 

népoktatási tanintézetekben”-www.1000ev.hu). 

Figyelemreméltó azonban, hogy a DGT már 12 évvel a népiskolai törvény életbelépése előtt 

megalapította első elemi iskoláját 1856-ban Pécsbányatelepen (DGT, 1894:46). Szabolcson két 

iskola volt. Az egyiket a Társaság és a pécsi székesegyházi uradalom között 1870 -ben létrejött 

bányabérleti szerződésnek megfelelően alapították és itt 1872-ben kezdődött meg a tanítás. A 

másik iskola a György–akna átvételekor, 1874-ben már működött és ezt működtette tovább a 

DGT (DGT, 1894:47). Az 1893-ban megnyitott vasasi társulati iskolában két tanterem fogadta a 

tanulókat. A bányatelepek iskoláiban – a szabolcsi kivételével, ahol az iskola katolikus jellege 

miatt kezdettől fogva magyar nyelvű oktatásban részesültek a gyerekek – 1892-ig németül folyt 

                                                 
3
 A DGT iskoláiban senkinek sem kellett tandíjat fizetni. A népiskolai oktatás ingyenességét az Apponyi Albert 

kultuszminisztersége idején hozott 1908. évi XLVI. tc. mondta ki. A DGT -nél az 1920-as években vezettek be 

beiratkozási díjat, diákonként 1 pengőt a nem társulati szülők gyermekei számára. (1908. évi XLVI. tc. „Az elemi 

népiskolai oktatás ingyenességéről”- WWW.1000EV.HU) 
4
 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 1923. augusztus 24-én kelt 110.478/1923. VKM sz. 

rendelete alapján indították meg a nemzetiségű tanulókat (is) oktató iskolák típusba sorolását. Az „A–típus” 

a kisebbségi (anyanyelvi) tanítás szempontjából ideális megoldásnak nevezhető, amelyben minden tárgyat a 

kisebbség anyanyelvén tanítottak, a magyar nyelv pedig kötelező tantárgyként került oktatásra. A „B–típus” 

vegyes, azaz kisebbségi és magyar tanítási nyelvű iskola volt, a „C–típus” magyar tanítási nyelvű iskola 

volt, ahol a kisebbségi nyelv, (anyanyelv) oktatása a rendes tantárgyak közé sorolt kötelező tantárgy volt. A 
többi tárgyat magyarul oktatták. A hittan tanítását nem érintette a rendelkezés, az továbbra is a vonatkozó 

jogszabály – 1797/1914. VKM eln. sz. rendelet (1914. április 24.) – alapján mindenütt anyanyelven folyt. 

Vö. SZITA, 1986:613   
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a tanítás (DGT, 1894:47). Ezt egyébként a bányatelepek nemzetiségi összetétele indokolta. Ek-

kor azonban Wiesner Raymár pécsi bányaigazgató javaslatára – aki talán megértette vagy meg-

érezte az 1890-es évek magyarországi kormányzati politika magyarosítási törekvéseit  (HANÁK, 

1978:149–160) – Erényi Ulmann Lajos lovag (Ludwig Ulmann Ritter von Erény) vezérigazga-

tó
5
 (GRÖSSING–FUNK–SAUER–BINDER, 1979:172) elrendelte, hogy a társulati elemi iskolák ok-

tatási nyelve a magyar legyen (BABICS, 1952:144). Az iskolák magyar tanítási nyelvét társulati 

kiadvány először 1896-ban említette (DGT, 1896:36). A vasasi DGT iskola már ezt követően, 

1893-ban nyitotta meg kapuit a településen lakó bányászgyerekek előtt (DGT, 1894:47). Öt év 

múlva, az 1898–99-es tanévben a somogyi Uradalmi Római Katolikus Népiskolában a már meg-

lévő falusi iskola bővítésével történt a társulati iskola megnyitása  (HÁMORINÇ–VÓKÓ, 

2006:152).  

A két világháború közötti időszakban a magyarországi közoktatásban, és annak is a népisko-

lai fejlesztési programjában gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter tevékeny-

sége az oktatási törvényalkotásban és az ehhez szükséges források előteremtésében példa ért é-

kűnek nevezhető. Klebelsberg oktatási és művelődési politikával, tudással és kultúrával akart a 

magyarság számára a trianoni trauma után némi kompenzációt, ún. „kultúrfölény”-t biztosítani 

a környező országokkal szemben, amely elképzeléseit a kormány és az országgyűlés is támogat-

ta (GLATZ, 1990:20–24; ORMOS, 1998:115). A miniszter már 1926-ban a nyolcosztályos népis-

kola bevezetése mellett agitált. Argumentációjában a közeli országok – Ausztria, Németország 

– nyolcosztályos elemi iskolai rendszerére hivatkozott, amelynek nemcsak kultúrpolitikai, ha-

nem közgazdasági vonatkozásai is vannak, hiszen a képzettebb munkaerő kelendőbb a munka-

erőpiacon, jobb minőségű termékeket tud előállítani és „Csak az olyan nemzetnek a tömegei 

dönthetnek öntudatosan sorsukról, amelyeknek megvan ehhez az intelligenciájuk.” 

(KLEBELSBERG, 1926; 1990:266) Magyarországon pedig, Klebelsberg szerint ekkor nagy gon-

dok voltak az írás, olvasás tudásának területén. „A brutális tény az, hogy az általános tankötele-

zettség behozatala után több mint fél évszázaddal a nyolcmillió maradék magyarból több mint 

egymillió a hatévesnél idősebb analfabéta.” (KLEBELSBERG, 1926; 1990:264) 

Minden próbálkozása ellenére a nyolcosztályos elemi iskolai rendszert nem sikerült beve-

zetnie. Témánk szempontjából az 1926. évi VII. tc. „a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgá-

ló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról” szóló törvény (1926. ÇVI VII. TC. „A 

MEZŐGAZDASÁGI NÇPESSÇG ÇRDEKEIT SZOLGÁLÓ NÇPISKOLÁK LÇTESÍTÇSÇRŐL ÇS 

FENNTARTÁSÁRÓL‖-www.1000ev.hu; Vö. Klebelsberg, 1925; 1990:255–258) az, amely a vidéki 

népiskolák építése, fejlesztése szempontjából meghatározó volt. A törvény 4. § -a, – „Az iskola 

érdekeltsége és az iskola létesítése költségeinek megoszlása” – szerint a „társulati adó kivetése 

alapjául szolgáló jövedelem arányában” vállalta a DGT több pécsi nem társulati iskola építésé-

nek jelentős hányadát, bár további iskolákat már nem alapított. 1928-ban tehermentesen áten-

gedte Pécs szab. kir. városnak azt az 1.000 m
2
-es telket, amelyen az Ulmann–telepi új állami 

népiskola épült (OL Z 1481 63. CS. 77. T. Nendtvich Andor polgármester 17310/1928. számú, 

Bányaigazgatósághoz címzett köszönőlevele), így bizonyítva azt az „áldozatkészséget, amelyet 

kulturális téren” a Társaság részéről addig is tapasztalni lehetett (OL Z 1481 61. CS. 71. T. Fi-

scher Béla főispán 322/1928. számú, Bányaigazgatósághoz címzett levele) . A DGT aktivitását 

és anyagi szerepvállalását Nendtvich Andor pécsi polgármester és Fischer Béla baranyai főispán 

is elismerően nyugtázta (OL Z 1481 63. CS. 77. T. Nendtvich Andor polgármester 17310/1928. 

                                                 
5
 Ludwig Ulmann Ritter von Erény DGT vezérigazgató volt 1891–1903 között 

http://www.1000ev.hu/
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számú, Bányaigazgatósághoz címzett köszönőlevele; OL Z 1481 61. CS. 71. T. Fischer Béla főis-

pán 322/1928. számú, Bányaigazgatósághoz címzett levele) . 

Egy korábbi, 1920-as kimutatás szerint az adott tanévben 27.000 korona hozzájárulással 

támogatta az ötosztályos, ugyancsak állami Pécs–Gyárvárosi Iskolát, amelyben összesen 90 

gyermek révén volt érdekelt, akiknek szülője, gondviselője a DGT-nél dolgozott. Az iskola 

teljes költségvetésében 53.700 korona szerepelt az 1920–21-es tanévre vonatkozóan (OL Z 

1481 63. CS. 78. T. Kimutatás az érdekeltségek bevonásával megindított pécs–gyárvárosi ötosz-

tályú állami elemi iskola fenntartási költségének az egyes érdekeltekre eső arányos részleté-

ről). A társulati iskolaépületekhez – a tantermeken túl – külön tornászó hely és udvar is tarto-

zott. A tanítókat – a létszámuktól függően – vagy az iskolaépületben kialakított lakásban (ld. 

szabolcsi, székesegyházi uradalomtól bérelt épület), vagy a Társulat  által rendelkezésre bocsá-

tott lakásokban helyezték el. 

 

3. sz. táblázat. Társulati tanítók lakásviszonyai az 1915. évben 

Iskola Tanító/nő neve Szoba Előszoba Folyosó 

P
éc

sb
án

y
a 

1. Haffner Vilmos ig. 

2. Werb Károly 

3. Jekl Antal 

4. Varajti Károly 

5. Scheszták 

6. Leordinai Ilka és 

Leordinay Dominika 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

S
za

b
o
lc

s 

1. Wolf Mihály ig. 

2. Ambruszt Antal 

3. Veják 

4. Lőhr Károly 

5. Székely István 

6. Polácsi János 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

S
o
m

o
g
y
 

1. Henits Elvira 2 - - 

V
as

as
 1. Kiesz Ferenc ig. 

2. Payer Tóbiás 

3. Kollár tanítónő 

4 

3 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

 

Forrás: OL Z 1481 62. CS. 72. T. Anzahl der Wohnräume der Herrn Lehrer, 8. Február 1915  

 

A taneszközök és tantermi felszerelések beszerzése egységesen, a Bányaigazgatóság  által 

előírt helyekről történt. Minden tanító szén, ill. tűzifailletményben részesült  (DGT, 1894:46). 

A társulati elemi iskolák – tehát a pécsbányatelepi, a mecsekszabolcsi, a vasasi és a somogyi 

– azonos rend és szabályzat szerint működtek, eltekintve a szabolcsi iskola már korábban emlí-

tett magyar nyelvűségétől. Az első társulati iskolába – a pécsbányaiba – a kezdeti években kizá-

rólag a bányamunkások gyermekei jártak, mígnem a vallás- és közoktatásügyi miniszter egyik 

1869-es rendelete értelmében – a bányatelep nem vállalati lakóira való tekintettel – közös isko-

lának nyilvánították. A fenntartói jogok és kötelezettségek azonban továbbra is a DGT -re hárul-

tak. Pécs városa egy általa fizetett tanítóval vett részt a bányavidék elemi iskolai oktatásában. A 
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társulati tanítók javadalmazása megegyezett az állami oktatásban működő pedagógusok ille t-

ményével, ám nyugdíjazásukról a nem állami tanerők számára létesített és államilag segélyezett 

nyugdíjintézet gondoskodott
 
(BABICS, 1952:143). A kezdetben öt, később hatosztályos elemi 

iskolát ún. ismétlő, vagy vasárnapi iskola egészítette ki, ez azonban jóval kisebb látogatottság-

nak örvendett, mint az ún. „rendes‖ iskola. 

4. sz. táblázat. A vállalat által fenntartott elemi iskolák tanulói nemzetiségük szerint.  
Çv Iskola Magyar Német Cseh Morva Krajnai Szlovák Horvát Egyéb Összes 

 

1875 

P. 

Sz. 

V. 

40 

13 

5 

250 

52 

13 

60 

26 

- 

28 

9 

- 

22 

- 

- 

82 

2 

8 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

486 

102 

26 

 

1880 

P. 

Sz. 

V. 

29 

19 

12 

244 

78 

35 

80 

18 

9 

28 

29 

6 

20 

14 

1 

47 

1 

3 

2 

- 

- 

- 

2 

1 

450 

161 

67 

 

1885 

P. 

Sz. 

V. 

45 

27 

5 

245 

154 

60 

80 

32 

22 

53 

18 

- 

22 

24 

2 

22 

5 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

468 

188 

89 

 

1890 

P. 

Sz. 

V. 

34 

42 

24 

228 

161 

69 

33 

27 

12 

63 

19 

2 

32 

52 

8 

13 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

403 

306 

120 

 

1895 

P. 

Sz. 

V. 

106 

46 

47 

356 

166 

92 

66 

21 

15 

47 

4 

7 

12 

31 

3 

12 

1 

- 

1 

1 

3 

8 

2 

- 

600 

272 

167 

 

1900 

P. 

Sz. 

V. 

112 

63 

65 

389 

164 

87 

33 

12 

10 

45 

10 

2 

18 

25 

1 

6 

3 

- 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

604 

278 

167 

 

1905 

P. 

Sz. 

V. 

119 

103 

35 

422 

147 

71 

44 

9 

- 

21 

5 

- 

8 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

614 

280 

106 

 

1910 

P. 

Sz. 

V. 

132 

117 

51 

358 

194 

54 

29 

2 

5 

14 

1 

4 

2 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

535 

321 

114 

 

1915 

P. 

Sz. 

V. 

124 

154 

95 

312 

202 

94 

19 

- 

3 

2 

3 

8 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

2 

- 

- 

452 

362 

203 

 

1920 

P. 

Sz. 

V. 

156 

279 

165 

324 

115 

57 

5 

- 

5 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

488 

394 

228 

 

1925 

P. 

Sz. 

V. 

185 

292 

211 

210 

65 

21 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

399 

357 

234 

 

1930 

P. 

Sz. 

V. 

281 

398 

276 

79 

14 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

361 

412 

290 

 

1935 

P. 

Sz. 

V. 

357 

422 

320 

71 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

428 

424 

323 

 

1940 

P. 

Sz. 

V. 

438 

400 

291 

33 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

472 

401 

296 

 

1945 

P. 

Sz. 

V. 

484 

454 

295 

8 

1 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

492 

455 

302 
P = Pécsbányatelep; Sz = Szabolcsbányatelep; V = Vasas          Forrás: BABICS, 1952:145 
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A tanulók nemzetiségi és vallási összetétele hűen tükrözte az  adott kolónia népességének 

sokszínűségét. Míg kezdetben alig volt magyar anyanyelvű diákja a bányatelepi iskoláknak, az 

1920-as években megváltozott a helyzet. Az alábbi – Babics által összeállított, 3. táblázatban jól 

nyomon követhető az asszimilációs folyamat, amely a kor országos trendjének megfelelően a 

bányatelepek társadalmát is jellemezte. 

 

Úgy gondolom, szemléletesebb képet kapunk a tanulók nemzetiségi összetételéről, ha a lé t-

számadatokat százalékosan is bemutatom. 

 

5. sz. táblázat. A nemzetiségi tanulók aránya a három DGT iskola – a pécsbányatelepi, a 

szabolcsbányatelepi és a vasasbányatelepi – tanulóinak összlétszámhoz viszonyítva. 

(1875–1945) 

Çv Tanulók száma Magyar Német Egyéb 

  nemzetiségű tanulók aránya %-ban 

1875 614 9,4 51,3 39,3 

1880 678 8,8 45,5 45,7 

1885 745 10,3 61,6 28,1 

1890 829 12,0 55,2 32,8 

1895 1039 19,0 59,0 22,0 

1900 1049 22,8 61,0 17,2 

1905 1054 24,3 70,7 5,0 

1910 970 30,9 62,5 6,6 

1915 1017 36,6 59,7 3,7 

1920 1110 54,0 44,7 1,3 

1925 990 67,0 30,0 3,0 

1930 1063 89,8 10,0 0,2 

1935 1175 93,5 6,4 0,1 

1940 1169 96,6 3,3 0,1 

1945 1249 98,7 1,3 0,0 
 

Forrás: A szerző saját csoportosítása, ill. szerkesztése BABICS, 1952:145 alapján 

 

1920-ban volt először 50%-nál több a magyar gyerekek aránya a társulati iskolákban. A nem 

magyar anyanyelvű, de magyarul tudó tanulókról is készítettek az 1930-as években kimutatást. 

A német anyanyelvű diákok közül szinte mindenki beszélte a magyart, alkalmazkodva a kor 

magyarosító törekvéseihez, nemzetiségpolitikai elvárásaihoz. 

 

 

 

 

 

 



322 

6. sz. táblázat. Összegzés a társulati népiskolák nem magyar anyanyelvű, de magyarul 

tudó tanulóiról a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött hivatalos 

kimutatások szerint. 

Tanév Pécsbányatelep Szabolcsbányatelep Vasasbányatelep 

Tanulók 

száma 

Német 

anyanyelvű, 

de 

magyarul 

tudó 

Tanulók 

Száma 

Német 

anyanyelvű, 

de 

magyarul 

tudó 

Tanulók 

száma 

Német 

anyanyelvű, 

de 

magyarul 

tudó  

1933/34 424 122 343 4 247 12 

1934/35 428 71 367 3 227 3 

1935/36 423 63 355 3 226 1 

1936/37 426 53 342 - 223 1 

1937/38 420 30 363 3 216 1 
 

Forrás: OL Z 1481. 60. CS. 70. T. Kimutatás kelt 1938. július 7-én 

 

Az iskolákban a tanév elején és a tanév végén is készült német, ill. teljesen azonos tartalmú 

magyar nyelvű statisztikai kimutatás vagy „átnézet‖, ahogy azt a korai években nevezték. Ezek-

ben a következő rovatok szerepeltek: a tanulók száma osztályonkénti, társulati/nem társulati, 

nemzetiségi, nemi, vallási, születési évekre való lebontásban. Szerepeltették a tanév folyamán 

eltávozott tanulók számát, mellette a távozás okát (költözés, elhalálozás); az intézményt bizo-

nyítvánnyal elhagyók, a maradók, ill. a tanévismétlésre utasítottak számát. Külön feltüntették a 

rendes oktatásban résztvevők, ill. az ismétlő vagy vasárnapi iskolások számát. Az „Előmenetel‖ 

rovatba az egyes tantárgyakban tanúsított minősítés került. (Nem minden kimutatás tartalmazta 

az összes tanított tárgyat, de a magyar és a német olvasás, a helyesírás és a számtan minden 

statisztikai jelentésben szerepelt.) A tanulókat az elért eredmény szerint négyféle kategóriába – 

kitűnő rendű, jeles rendű, elsőrendű és másodrendű – sorolták (a német nyelvű jelentésekben 

„Rangstuffe‖-t állítottak fel róluk). A statisztikák – osztályokra és igazolt/igazolatlan tanulóra 

lebontva – tartalmazták a hiányzási átlagokat is.
6
 Az iskolákba való beíratás és az év végi vizs-

gák rendje ugyancsak megegyezett az összes intézményben. Ezekről felhívások formájában tá-

jékoztatták a szülőket, ill. a tanfelügyelőséget. A beíratások eredményéről az iskolák igazgatói 

értesítették a tanfelügyelőséget, és mint tulajdonost és fenntartót, a Bányaigazgatóságot  (OL Z 

1481 59. CS. 70. T. 6600 sz. Çrtesítés az évzáró vizsgák időpontjáról. 1919. május 12.; OL Z 

1481 59. CS. 70. T. 4875 sz. Felhívás a vasasi iskolába való beiratkozásra az 1919–20-as tanévre. 

1919. augusztus 8., német nyelvű). 

                                                 
6
 A pécsbányai iskolára vonatkozó források: OL Z 1481 58. cs. 70. t. A pécsbányatelepi népiskola statisztikai 

átnézete 1893-94; OL Z 1481 61. cs. 71. t. A pécsbányatelepi népiskola statisztikai áttekintése 1903–04, 

1904–05, 1908–1909, 1909–1910, 1914–15; OL Z 1481 58. cs. 70. t. A pécsbányatelepi elemi mindennapi és 

ismétlő iskola összes osztályának statisztikai kimutatása 1915–16; OL Z 1481 60. cs. 70. t. az 1927–28. tan-

év statisztikai áttekintése. 

A szabolcsi iskolára vonatkozó források: Az OL Z 1481 58. cs. 70. t. Statistische übersicht – Szabolcs 1883–

84, Rangsufe der Schüler – Szabolcs 1883–34, OL Z 1481 58. cs. 70. t. Statistik von Schüler – Szabolcs 

1884–85, 1885–86, 1886–87, 1887–88, 1889–90, 1890–91, 1891–92, 1892–93, OL Z 1481 60. cs. 70. t. A 

szabolcsbányatelepi társulati népiskola statisztikai átnézete 1927-28, OL Z 1481 61. cs. 71. t. Statisztikai 

átnézet az 1903–04-es, 1904–05-ös tanévben – Szabolcs,  
A vasasi iskolára vonatkozó források: OL Z 1481 58. cs. 70. t. Jelentés a vasasbányai iskoláról 1893; OL Z 

1481 61. cs. 71. t. Statisztische übersicht 1903–04, 1904–05; OL Z 1481 60. cs. 70. t. A vasasbányatelepi 

társulati népiskola statisztikai kimutatása 1927–28.  
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Pl. az 1923–24-e tanévre vonatkozó beiratkozási adatokról az alábbi módon tájékoztatták az 

iskolák felettes hatóságát: 

 

„Tekintetes M. Kir. Tanfelügyelőség, Pécs 

Tisztelettel bejelentjük, hogy az idei, 1923/24-es tanévre történő beiratkozások is-

koláinkban a következő eredménnyel jártak: 

Iskola  Mindennapi tanuló Ismétlő tanuló 

Pécsbányatelep 413 180 

Szabolcsbányatelep 319 176 

Vasasbányatelep 174 72 

Összesen 906 428 

Múlt évi eredmény (összes) 995 411 

Bányaigazgatóság”(OL Z 1481 59. CS. 70. T.) 

Mindegyik iskola saját könyvtárral rendelkezett. A legnagyobb könyvállománya a 

pécsbányatelepinek volt, amelynek a száma 1894-ben 2.502 kötetből állt. Ebben az évben 100 

személy látogatta, akik összesen 2.004 kötetet olvastak el, de lehet, hogy csak kölcsönöztek 

(DGT, 1894:49). A könyvtárak gyarapítására, ill. a megvásárolandó könyvekre legtöbbször a 

tanfelügyelőség tett javaslatot, de az új könyvek beszerzéséről minden esetben a DGT gondos-

kodott. Gyakran előfordult, hogy a könyvtárba a bécsi DGT Vezérigazgatóság (!), vagy a Pécsi 

Bányaigazgatóság javaslatára, utasítására került új kötet. Pl. a társulati iskolák tanítói könyvtá-

rának mindegyike 3–3 példányban megkapta Karinthy Frigyes (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1927. 

december 30-án Bálványi Endre adminisztratív igazgatóhelyettes tájékoztatta a pécsbányai, a 

szabolcsi és a vasasi iskolát Karinthy Frigyes műveinek megvásárlásáról) , 5–5 példányban Pro-

hászka Ottokár (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1928. október 23-án Bálványi Endre adminisztratív 

igazgatóhelyettes tájékoztatta a pécsbányai, a szabolcsi és a vasasi iskolát Prohászka Ottokár 

műveinek beszerzéséről. „A könyvek leltárba veendők.”) műveit. 1929-ben a pécsbányai iskola 

tanítói könyvtárába került „Az Olasz-Magyar Barátsági Szerződés‖ c. könyv (OL Z 1481 60. CS. 

70. T. 1929. január 26.), majd Baráthosi Balogh Benedek: Turáni Regék és Mondák. A 

szabolcsbányatelepi tanítói könyvtár pedig a „Vázlatok Török Testvéreink Történetéből‖ c. mű-

vel gyarapodott (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1929. április 19.). A tanítói könyvtárakból nem hiá-

nyozhatott Gróf Bethlen István: A Magyar Országgyűlés története (1868–1927), vagy a Béke-

szerződések revíziója c. kötet. A könyvek beszerzéséről Bálványi Endre adminisztratív igazga-

tóhelyettes rendelkezett (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1928. április 30.). A trianoni igazságtalanság 

és a revízió ébrentartását szolgálta a „Vérző határok‖ c. mű mindhárom iskola tanítói könyvtára 

számára 2–2 példányban történő megvásárlása (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1932. szeptember 10.), 

hasonlóan az „Erdély sötét korszaka‖ c. mű beszerzéséhez (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1932. júni-

us 22.).  A Társaság nemcsak könyvtár gyarapítási céllal vásárolt könyveket, hanem a jól tanu-

ló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására könyvajándékot szántak. Így kapta a 

társulati iskolák 50 diákja a „Magyar viharban‖ c. könyvet az 1922–23-as tanév végén (OL Z 

1481 60. CS. 70. T. 1923. március 13.), vagy a „Magyar vigasztalás‖ c. könyvet az 1930–31-es 

tanév befejezésekor (OL Z 1482 60. CS. 70. T. 1931. május 6.). A könyvválasztás szinte mindig a 

kor hivatalos politikai elvárásainak, hangulatának megfelelően történt és arról mindig szemé-

lyesen a Bányaművek adminisztratív igazgatóhelyettese gondoskodott.  

Az iskolákban folyó oktatói–pedagógiai munkát rendszeresen értékelte a m. kir. tanfelügye-

lőség. A látogatást végző tanfelügyelő levélben értesítette a Bányaigazgatóságot a tervezett l á-
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togatások időpontjáról, amelyekhez „fogat és éjjeli szállás rendelkezésre bocsátását‖ kérte (OL 

Z 1481 60. CS. 70. T. Dr. Berze Nagy János vezető kir. tanfelügyelő 817/1932. sz. levele a Bá-

nyaigazgatósághoz). A bányaigazgatóság ezt rendre túlteljesítette, hiszen általában utasította az 

igazgató–tanítókat, hogy egy–egy ebéd vagy vacsora erejéig a lakásukba is hívják meg a tanfe-

lügyelőt. A DGT mindig fontosnak tartotta, hogy az országos, ill. a helyi hatóságokkal és azok 

vezetőivel jó szakmai, valamint személyes kapcsolatban legyen. A tanfelügyelői látogatás álta-

lános udvariassági körülményeinek megszervezésén túl ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Dr. 

Berze Nagy János tanfelügyelő úr neve is szerepelt azon a „Szigorúan bizalmas‖ minősítéssel 

ellátott listán, amely „az 1924. évben ingyenesen és kedvezményes–áron kiszolgáltatott szén-

mennyiségekről” szól. Számára 1924 szeptemberében és decemberében 15–15 q „Ingyenszén 

házhoz szállítva” történt. A tanfelügyelő az 1925-ös listán ugyancsak 30 q, az 1926-os és 1928-

as kimutatáson 45–45 q, az 1927-ben összeállított anyag alapján 15 q ingyen szenet kapott (OL 

Z 1481 38. T. Vö. HUSZÁR, 1995c:262). A tanfelügyelő ingyen szén adományázásával természe-

tesen nem azt akarom sugallni, hogy ez határozta volna meg a tanfelügyelői jelentések szakmai 

minősítését, de a „befolyásolás‖ mozzanata sem zárható ki. A tanfelügyelő jegyzőkönyvekben 

számolt be a látogatások általában pozitív eredményéről. Az ún. átfogó látogatások szinte min-

denre kiterjedtek. A tanfelügyelő átnézte az iskola dokumentumait, és megtekintette az egyes 

osztályok óráit. Ilyen módon nemcsak a tanítók felkészültségéről és alkalmasságáról kapott á r-

nyalt képet, hanem az egyes osztályokban tanuló gyermekek tudásszintjéről is. A jegyzőköny-

vekben foglaltak szerint a tanfelügyelői látogatás mindig össztanítói értekezlettel zárult, ame-

lyen a tanfelügyelő elnökölt, ill. tartott előadást azokról az aktuális pedagógia–módszertani el-

vekről, amelyeknek a kor elvárása szerint érvényesülniük kellett a tanítási órákon. Ezután a l á-

tott órák értékelése következett. A rendszerint kétnapos látogatás során az iskola mindegyik 

osztályba eljutott, majd a látottak alapján, az egyes tantárgyakra lebontva, megjegyzéseket tett a 

tanítói–tanulói munkáról, és szükség esetén módszertani ötleteket, javaslatokat is megfogalma-

zott. A tanfelügyelői látogatásokról készült jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy a DGT is-

koláiban a kor pedagógiai elveinek megfelelő, alapos, jó tanítói felkészültséget bizonyító okta-

tó–nevelő munka folyt (OL Z 1481 60. CS. 70. T. Tanfelügyelői látogatások dokumentumai: 

505/1930. számú Pécsbanyatelepi társ. el. isk. látogatási jegyzőkönyve 1930. március 4. Dr. 

Berze Nagy János; OL Z 1481 60. CS. 70. T. Bálványi Endre és Dr. Berze Nagy János levélváltá-

sa. 1931. június 8., ill. 11.; OL Z 1481 60. CS. 70. T. Dr. Berze Nagy és Bálványi levélváltása a 

Szabolcsbányatelepi népiskolánál tett tanfelügyelői látogatással kapcsolatban. 1930. május 13., 

ill. 15. Jekl Antal igazgató tanító jelentése. 1930. május 23.; OL Z 1481 61. CS. 71. T. 189/1930–

31., ill. 83/1931–32. számú jegyzőkönyv a Vasasi társulati iskolánál tartott hivatalos iskolaláto-

gatásról. Lásd még az egyes iskoláknál!). 

Nemcsak az iskolák tanítói, hanem a fenntartó bányavállalat vezetői és a szakmai felügyelet 

is fontosnak tartották a nemzeti ünnepek megünneplését. A méltó megemlékezések megtartására 

szinte mindenki felhívta az igazgatók figyelmét, akinek az iskolához köze lehetett. Ezek között 

szerepeltek a március 15-i, a karácsonyi ajándékozó ünnepélyek, a pünkösdi dalos ünnepek 

vagy azok a gyászünnepélyek, amelyeket a trianoni békeszerződést követően mindenütt megta r-

tottak. „Folyó évi június 4-én lesz 12. évfordulója annak a gyászos napnak, melyen Trianonban 

az évezredes magyar hazát szétdaraboló békeparancsot kényszerből aláírtuk‖, fogalmazott 

Hoffmann István miniszteri titkár, kir. tanfelügyelő 1932. május 21-én. „Felhívom a címet, hogy 

ezen a napon – mint a multban is – az iskolában megfelelő műsorral gyászünnepélyt rendezzen, 



325 

melyen a nap jelentőségét a tantestület valamelyik tagja alkalmas módon fejtegesse s amelyen 

nemzeti imáink (Himnusz, Szózat, Hiszekegy) is elrendelendők. Hívja fel a cím esetleg a tanuló-

kat a trianoni jelvény feltűnő helyen való viselésére is. Az ünnepély lefolyásáról folyó év június 

15-ig hozzám jelentés teendő.‖ (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 1137–1932. tanf. sz., Bányaigazgató-

ságnak címzett levél a trianoni gyászünnepély megtartása tárgyában) Az iskolai tanítókat – így 

azokat is, akiket a DGT alkalmazott – a városi és a vármegyei hatóságok gyakran olyan felada-

tokkal is megbízták, amelyek a tanítói tevékenységüktől elég távol álltak. Az első világháború 

utolsó évében például az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. miniszter 

150.000/917. sz. rendelete alapján a város területén lévő termény- és őrleményfelesleg rekvirá-

lásában kellett részt venniük. Pécsbányatelepről többek között Haffner Vilmost, Varajti Károlyt 

és Jekl Antalt bízták meg ezzel, és ez időre „a tanítási feladatok alól is felmentettek.‖ A feladat 

nem lehetett túl népszerű, amit a tanítóknak el kellett végezni. „Az Országos Közélelmezési Hi-

vatalt vezető m. kir. miniszter 150.000/917. sz. rendelete értelmében a város területén levő ter-

mény- és őrleményfeleslegeket házról-házra és háztartásról-háztartásra való járás útján 1918. 

évi január hó 2. napjától kezdődőleg reqviráltatnom kell.” A tevékenység „…előreláthatólag 

10–14 napot vesz igénybe” – tudatta Nendtvich polgármester (OL Z 1359 12. CS. 25. T. 

33025/1917. sz. 1917. december 31. Tárgy: Varjati Károly tanító átengedése a 

terményreqvirálás céljaira; OL Z 1359 12. CS. 25. T. 33025/1917. sz. 1918. január 2. Tárgy: Tan-

erők átengedése a terményrekvirálás foganatosítása céljaira; OL Z 1359 12. CS. 25. T. 16/1918. 

sz. 1918. március 9. Tárgy: A tanítószemélyzet átengedése az újabb gabona és liszt rekvirálás 

foganatosításánál való közreműködés céljaira). 

Választások idején a választók névjegyzékének az elkészítésébe vonták be a tanítókat, vagy 

szavazat összeíró biztosnak nevezték ki őket. Ilyen alkalmakkor gyakran előfordult, hogy az 

iskolák tantermeit jelölték ki szavazó helyiség céljára (OL Z 1359 13. CS. 26. T. 16597/1921. 

szám). Ahhoz, hogy Kiesz Ferenc, Ambruszt Antal, Székely Károly és Németh Vince a képvise-

lőválasztások lebonyolításánál a nekik felajánlott tisztséget elfogadják, a Bányaigazgatóság 

hozzájárulása kellett (OL Z 1359 13. CS. 26. T. (192) 2. május 8. A hozzájárulást a Bányaigazga-

tóság részéről Bálványi Endre adminisztratív igazgatóhelyettes írta alá). 1937 júliusában a tár-

sulati iskolák életében eddig nem tapasztalt tandíjszedési kötelezettségre vonatkozó körlevelet 

kaptak a Bányaművek vezetőjétől az igazgató–tanítók. Szabolcs Rezső bányaigazgató, „tekintet-

tel arra, hogy a társulati iskolák minden szükségletét a bányaigazgatóság fedezi‖, elrendelte, 

hogy „a pécsbányatelepi iskolát kivéve, a társulati iskolákba nem társasági alkalmazottak 

gyermekei az 1937/38. tanévre havi 2,- P tandíj előzetes befizetése ellenében vehetők fel. A fel-

vétel iránti kérelmeken a szülők, illetve gyámok ennek megfizetésére kötelezettséget tartoznak 

vállalni.‖ (OL Z 1481 60. CS. 70. T. Szabolcs bányaigazgató 1937. július 15. 10681/é sz. „Kö-

rözvény‖-e iskolai tandíjak, előlegek ügyében) 

1938–39-ben az ismétlőiskolákba járókkal együtt összesen 1.305 tanuló látogatta a társulati 

iskolákat (OL Z 1481 60. CS. 70. T. Kimutatás az 1938–39. tanév tanulólétszámáról és osztály-

beosztásáról).  
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Az 1938–39. tanévre a kir. tanfelügyelőség által összeállított „Határidő mutató‖-ban a kö-

vetkező, fontosabb dolgokat kellett teljesítenie minden elemi iskolának:  

szept. 1– 5-ig: pótbeíratások 

okt. 6. aradi vértanúk emléknapja 

okt. 15-ig: beírt tanulók kimutatása 

nov. 15-ig: osztálybeosztások kimutatása 

 nem állami tanszemélyzet nyugdíjintézeti bejelentése 

dec. 6.  Magyarország kormányzójának névünnepe (Miklós nap) 

márc. 15. nemzeti ünnep 

máj. 15-ig: tevékenységi kimutatás 

máj. 30. Madarak és fák napja 

jún. 4.  trianoni gyásznap 

jún. 20-ig: tankönyvjegyzék kiállítás és továbbítás a tanfelügyelőséghez  

júl. 1–5: beíratások az elemi iskolába 

aug. 1–15-ig: iskolai költségvetés 

aug. 20:  gondnokságok, iskolaszékek újjáalakítása. 

 

Minden hónap 1-én és 15-én el kellett készíteni az igazolatlan mulasztók kimutatását (kivé-

ve a nyári hónapokat), ill. 1-5 között a tantestületi tagok előző havi mulasztásáról a jelentést. A 

tanévre esedékes három szülői értekezletet december, január és február utolsó tanítási napjára  

írta elő a határidő mutató. A számtalan teendő között szerepelt még a tavaszi fásításhoz szüksé-

ges csemeték, husángok beszerzése (október), a fél áru vasúti menetjegy váltására jogosító iga-

zolványok kiadása, ill. meghosszabbítása (november), alkoholellenes nap (február) (OL Z 1481 

60. CS. 70. T. Határidő Mutató az elemi fokú tanintézetek számára). 

A társulati iskolák feladatait megsokszorozta, hogy vezetőik nemcsak a tanfelügyelőség ré-

szére tartoztak elszámolással, hanem a fenntartó Bányaigazgatóság számára is rendszeres, 

gyakran kétnyelvű – magyar és német – jelentést kellett küldeniük. A háborús évek ebből a 

szempontból fokozott igénybevételt jelentettek a tanítók számára, hiszen azon túl, hogy na-

gyobb figyelmet kellett fordítaniuk a hazafias nevelésre, a  katonai szolgálatra behívott tanerő-

ket a rendeletek szerint hat hétig helyben megoldva, „házilag‖ kellett helyettesíteni. 1940. au-

gusztus 5-én, a társulati igazgatótanítói értekezlet jegyzőkönyve szerint, amelyen a három is-

kolaigazgató – Ambrus (Ambruszt) Antal (Pécsbánya), Jéki (Jekl) Antal (Szabolcs), Glatt 

Győző (Vasas) – és Dr. Sik Jenő bányagondnok, valamint Borsy Jenő felügyelő, iskolagond-

nok vett részt, mindhárom társulati iskolánál 2 katonai szolgálatra behívott tanító helyettesít é-

sét kellett elrendelni, ami csak váltakozó tanítási rend mellett volt megoldható  (OL Z 1481 60. 

CS. 70. T. Az 1940. augusztus 5-én tartott társulati igazgatótanítói értekezlet jegyzőkönyve) . 

Augusztus 26-án ismét összeült az igazgatók értekezlete, hogy felhívja a bányagondnokság 

figyelmét a tanévkezdést is veszélyeztető problémára: Pécsbányáról további 2 tanító vonult be, 

Szabolcsról további 3, ezen kívül egy tanerő tartós betegség miatt volt távol, és hasonló volt a 

helyzet Vasason is. A három iskolából 10, tehát egy teljes tantestületnyi tanító hiányzott hábo-

rús okok vagy betegség miatt. A rendkívüli viszonyok közepette 3 kisegítő tanító alkalmazásá-

ról rendelkezett a bányagondnok, és mindenütt váltakozó rendszerű tanítást javasolt  (OL Z 

1481 60. CS. 70. T. Az 1940. augusztus 26-án tartott társulati igazgatótanítói értekezlet jegyző-

könyve).  
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1940. évi XX. tc. „az iskolai kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról”  

(WWW.1000EV.HU) rendelkezett. Az új jogszabály szerint a népiskolában a tankötelezettség hat 

éves korban kezdődik és kilenc évig tart. Előremutató intézkedései ellenére a háborús költség-

vetés nehéz helyzete miatt nem valósulhatott meg az elképzelés, annak ellenére, hogy a  legtöbb 

településen megszervezték a 7-8. osztályt (MÇSZÁROS– NÇMET–PUKÁSZKY, 2003:329). Ennek 

szellemében készítették el az igazgatók a tanfelügyeletnek címzett jelentéseiket, kiemelve, hogy 

az 1940–41. tanévre tervezett hetedik osztályok beindításához „sem elegendő tanerővel, sem 

tanteremmel nem rendelkezünk, sőt, a nagyszámú katonai behívás folytán népiskoláinkban a 

tanítást csak váltakozó tanítási rendszer bevezetésével és ideiglenes kisegítő tanerők alkalmazá-

sával tudjuk elkezdeni.‖ (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 16667/é. jelentés a VII. osztály megnyitásá-

nak akadályáról) A társulati iskolák igazgatói a legújabb törvényi rendelkezés alapján, felmenő 

rendszerben a nyolcosztályos népiskolai tanításra való áttérés előkészítése közben annak nehéz-

ségeit foglalták össze. Az 1941–42-es tanévre valamelyest javult a helyzet. A beíratási eredmé-

nyek összesített kimutatása szerint a 3 legnagyobb iskolában összesen 1.256 tanulóra számíto t-

tak, és iskolánként – annak ellenére, hogy ebben a tanévben már mindenütt beindították a VII. 

osztályt – csak 1–1 tanerő hiányzott (OL Z 1481 61. CS. 71. T. Összesített kimutatás a társulati 

elemi népiskolák 1941/42. tanévi beíratási eredményéről). Minden nehézség ellenére a társulati 

iskolák eleget tettek a nyolcosztályos népiskolai rendszerre történő folyamatos átállási kötele-

zettségnek. 

 

7. sz. táblázat. Összesített kimutatás a társulati elemi népiskolák 

1941/42. tanévi beíratási eredményeiről 

Iskola O s z t á l y o k  

P
éc

sb
án

y
at

el
ep

  I. II. III. IV. V. VI. VII. Összes 

t. beírt 71 90 98 70 63 72 43 507 

még.várh. 25 - - - - - - 25 

Összes 96 90 98 70 63 72 43 532 

sz.tanerő 2 2 2 1 1 2 1 11 

v. tanerő        10 

h. tanerő        1 

P
éc

ss
za

b
o
lc

s t. beírt 56 78 91 67 80 37 32 441 

még.várh. 25 - - - - - - 25 

Összes 81 78 91 67 80 37 32 466 

sz.tanerő 2 2 2 1 2 1 1 10 

v. tanerő 2 2 1 2 1 1 - 9 

h. tanerő        1 

V
as

as
 

t. beírt 37 43 42 32 39 31 27 251 

még.várh. 7 - - - - - - 7 

Összes 44 43 42 32 39 31 27 258 

sz.tanerő 1 1 1 1 1 5 

v. tanerő 1 1 1 1   4 

h. tanerő        1 

(Megjegyzés: t. beírt: tényleg beírt; még várh: még várható; sz. tanerő: szükséges tanerő; v. 

tanerő: valós, meglévő tanerő) 
Forrás: OL Z 1481 61. CS. 71. T. 

 

 

http://www.1000ev.hu/
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A DGT a négy társulati iskola gyermekei számára iskolaorvost is alkalmazott, aki a második  

világháború első évében, az 1939–40-es tanévben átfogó vizsgálat keretében összesen 1.240 – 

közülük 1.069 iskoláskorú, és 171 napközi otthonos – gyermeket vizsgált meg a négy intéz-

ményben. Az 1.069 elemi iskolás közül 169 (14,9%) volt beteg, nem számítva a 705 (65,9%) 

gyermek esetében regisztrált fogszuvasodást. Rosszul táplált gyermeket az ínséges idők ellenére 

sem talált az orvos, és „csak‖ 10 gyermeknél állapított meg tuberkulózist. A vizsgálat eredmé-

nyét az iskolaorvosi intézmény nagy sikereként könyvelte el (OL Z 1481 60. CS. 70. T. A DGT 

iskolaorvosának a jelentése az 1939/40. iskolaévről). 

Figyelemreméltó a német nyelv oktatásának helyzete a bányavidéken. A kérdésről 

Tilkovszky Loránt átfogó tanulmánya tájékoztat (TILKOVSZKY, 1988:112–146). A német nyelv 

oktatásának kérdését a bányatelepi iskolákban a két világháború közötti időszakban, a nemzet i-

ségi tanulói létszámokon kívül az aktuálpolitikai helyzet erősen befolyásolta.  1938-ban a Bá-

nyaigazgatóság, tudomásulvétel végett jelezte a Kir. Tanfelügyelőségnek, hogy a társulati isko-

lákban „több szülő óhajára, az általános művelődés előmozdítása és a… középiskolába kerülő 

népiskolai tanulók tanulmányainak megkönnyítése céljából pécsbányatelepi, pécsszabolcstelepi 

és vasasbányatelepi társulati elemi iskoláinkban az előírt tanterven kívül, önként jelentkezők 

részére az 1938/39. tanévtől kezdve, külön tanfolyam tartásával a német írás, olvasás és nyelv 

tanítását vezetjük be teljesen ingyenesen.‖ (OL Z 1481 60. CS. 70. T. Szabolcs Rezső bányaigaz-

gató 1938. augusztus 9. 16042/2. sz. levele Dr. Berze Nagy Jánoshoz.)
7
 

A Bányaigazgatóság erről körözvényben értesítette munkásait, amelyben közölte a tanfo-

lyamok pontos időpontját az egyes iskolákban. A heti két óra a „saját tanerők‖ elfoglaltságát 

növelte, a „szükséges tankönyveket és irkát… hosszú lejáratú hitelként”  kapták a tanfolyamra 

jelentkezők (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 19004/é. sz. Körözvény 1938. október 17.). Az iskola-

igazgatók, mivel a tanulók többsége alig, vagy csak nagyon gyengén beszélt németül, értetlenül  

álltak a tömeges jelentkezés előtt. Pl. Pécsbányatelepen a III–VI. osztályba beiratkozott 269 

tanuló közül 203 részt kívánt venni a tanfolyamon. Többségüket azonban – gyenge nyelvtudá-

sukra hivatkozva – törölték (TILKOVSZKY, 1988:123). Sokan az új politikai helyzettel való azo-

nosulás jelének vélték a német nyelv iránti nagy lelkesedést, amely mindenesetre visszahozta a 

korábban eltörölt német nyelvet a bányatelepi iskolákba.  A még mindig jelentős számú német 

anyanyelvű bányász gyermekét az iskolákban nagyrészt német származású, de érzelmileg ma-

gyarrá vált, asszimilált tanítók oktatták, akiknek nagy része az 1930-as években névét is magya-

rosította. Az 1920-as években a DGT Bányaigazgatóságának vezetése a kormány iránti lojalitá-

sát bizonyítandó nem élt a VKM által nyújtott nemzetiségi oktatási lehetőséggel. Az A, B, C 

típusú iskolák közül egyiket sem választotta, hanem oktatási intézményeiben magyarul taníto t-

ták továbbra is a gyerekeket. Két 1929-ből származó levél a bányavidék népiskoláiban a német 

nyelv oktatásának „kiküszöböléséről‖ szól. Werb Károly pécsbányai iskolaigazgató a Bánya-

igazgatóságnak küldött levelében tájékoztatta a fenntartót, hogy a DGT iskolák igazgatóival – 

Jekl Antal mecsekszabolcsi, Glatt Győző vasasi – közösen megtartott értekezletük alapján, az 

iskolai rendtartással kapcsolatban kérik javaslatuk elfogadását, miszerint „a német olvasás és 

írás tanítása iskoláinkból küszöböltessék ki: 1. mert annak idején itt senki sem kérte az iskolat í-

pus megállapítását a tanítási nyelv tekintetében, 2. ennek folytán nem is kötelező iskoláinkban 

                                                 
7
 Ne felejtsük el, hogy 1938-ban, az Anschluss után a DGT a Reichswerke Hermann Göring AG. részévé 

vált! Lásd: MEYER, 1999 
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(elemi népiskolákban) a német nyelv tanítása.” (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 177. sz. 1928/29. 

1929. április 22.) 

A Bányaigazgatóság illetékes igazgatóhelyettese, Bálványi Endre két nappal később jóvá-

hagyta az iskolaigazgatók javaslatát. „A német olvasás és írás tanítását a jövő tanévtől kezdve 

beszüntetjük, mert ez az elemi iskolákra nézve nem kötelező.”  (OL Z 1482 60. CS. 70. T. Bálvá-

nyi Endre adminisztratív bányaigazgató–helyettes levele a társulati népiskolák – Pécsbánya, 

Szabolcs, Vasas – igazgatóinak. 1929. április 24.) 

A világháborús magyar politika németorientáltságának jeleként fogható fel a vallás - és köz-

oktatásügyi miniszter 2863/1941. sz. rendelete, amely 1941. december 13-án érkezett meg az 

iskolákba. A DGT esetében ennek külön hangsúlyt adott, hogy 1938-ban, az Anschluss után a 

Társaság tulajdonosi háttere megváltozott. Az új tulajdonos, a Reichswerke Hermann Göring 

AG (MEYER, 1999), a német nemzetiszocialista befolyást a bányatelepi iskolai oktatásban is 

megkövetelte (ROZS, 1992:410). A körözvény, amely a „német tagozatú osztályok megnyitásá-

ról folyó évtől kezdve‖ címet viselte, tájékoztatott a miniszteri rendeletről. A tájékoztatóban 

utasították az igazgatókat, hogy ezen osztályok számára akár osztályösszevonások árán is bizto-

sítsanak termet „olyanképpen, hogy azok kizárólag a szóban forgó német tagozatú osztály ren-

delkezésére álljanak, ezekben a termekben váltakozó magyar–német tanítás ne folyjék… és más 

előadást, tanfolyamot se tartsanak‖. Ezekben az osztályokban, amelyekben „minden népi német 

szülő (tehát nemcsak Volksbund tag) beírathatja gyermekét….ezen német tagozatokban a  ma-

gyar nyelv tanítása a törvényes keretek között szerepel.‖ (OL Z 1481 60. CS. 70. T. 26574/Bg. 

Körözvény a társulati iskolák igazgatóinak „miheztartás végett‖. 1941. december 13.) 

A német tagozatok tanévnyitó ünnepélyére tanév közben, 1941. január 24-én került sor, 

amelyre Baranya vármegye és Pécs város vezetőit is meghívták. A meghívásért Baranya várme-

gye alispánja ugyan köszönetet mondott Szabolcs Rezső m. kir. bányaügyi főtanácsos bánya-

igazgatónak, de azon nem vett részt. Az alispán, vélhetően nem akarta személyes jelenlétével a 

nemzetiszocialista színezetű rendezvény jelentőségét növelni. Az alispán képviselőt sem küldött 

maga helyett. Távolmaradásának okául nem túl meggyőző érvet hozott fel: „Minthogy rövid 

üdülési szabadságomról csak most érkeztem haza és hivatalomat a mai napon vettem ismét át, 

az ünnepélyen, legnagyobb sajnálatomra, nem volt alkalmam megjelenni.” (OL Z 1481 60. CS. 

70. T. 1942. január 26-án kelt alispáni levél.) 

A pécsi városvezetők megjelenéséről nincs információ. 

A vizsgált időszak végén, 1941–42-ben a Társaság iskoláiban összesen 25 pedagógus taní-

tott 26 osztályban összesen 1.259 gyermeket. A diákok 23%-a vett részt ekkor az iskolák által 

szervezett nyelvtanfolyamokon. 
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8. sz. táblázat. A DGT társulati iskoláiban tanító (társulati és nem társulati) tanítók az 

1941/42. tanévben. 

Iskola Tanító neve 

Társulati/ 

Nem társ. 

(T/Nt.) 

Osztály 
Tanulók 

száma 
Megj. 

Német nyelvtanfo-

lyamra 

jelentkezett 

Kezdő haladó 

P
 Ç

 C
 S

 B
 Á

 N
 Y

 A
 T

 E
 L

 E
 P

 

Kőszegi István T I. a 48  

 

62 

 

52 

Németh Margit T I. b 53  

Bérces Károly T II. a 42  

Radóné Ambrus 

Erzsébet 
T II. b 41  

Csermák Margit T III. a 47  

Vécs Ottó T III. b 50  

Rónaszéki Nándor Nt. IV. 71  

v. Sümegi Antal Nt. V. 62  

Németh Vince T VI. a 34  

Sass Ernő T VI. b 40  

Ambrus Antal T VII. 47 igazgató 

Tasch Pál T   
ig., nyelvtanf. 

vezető 

Összesen: 12  535  114 (21%) 

S
 Z

 A
 B

 O
 L

 C
 S

 

Hartai Katalin T I. 68 nyelvtanf. H. 

 

50 

 

39 

Kerényi József T II. 75 kat. szolg. 

Jéki Antal T III. a 44 igazgató 

Szabolcs József Nt. III. b 48 
Püspökségi 

tanító 

Kiss Ferenc T IV. 67  

Varajti Károly T V. a 41  

Schmidt András T V. b 40 
kat. szolg. 

nyelvtanf. K. 

Hermann István T VI. 38  

Schein Károly T VII. 32  

Összesen 9  453  89 (20%) 

V
 A

 S
 A

 S
 

Horváth Róza T I. 50 
nyelvtanf. 

vezető 

 

55 

 

28 

Löhr Károly T II. 42 igazgató 

Weyse Keresztély T III-IV. 78  

valamennyi tanító, 

váltva 
 V. 42  

Kabar Ferenc T VI 59  

Összesen 4  271  83 (30%) 

3 DGT 

iskola 

 

Összesen 

 

25 

 

26 

 

1259 
 

 

286 (23%) 
Forrás: OL Z 1481 60. cs. 70. t. Bericht über die Verhältnisse der DDSG–Bergweksschulen am 25. Sept. 1941. 

 

Az iskolák világához kapcsolódó fontos adatsor a DGT tanítók helyzetére vonatkozóan az a 

fizetési összehasonlító kimutatás, amely a társulati tanítók valós bérét hasonlította össze azok-

kal a tanítói bérekkel és juttatásokkal, amelyeket ugyanezek a pedagógusok állami iskolákban 

kaptak volna 1942-ben. 

Az alábbi táblázatokban a DGT tanítók jövedelem kimutatását – a világítás- és fűtéstámoga-

tás nélkül – hasonlítom össze az azonos bérfokozatba tartozó állami tanítói fizetésekkel.  
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9. sz. táblázat (Azt mutatja, hogy milyen juttatásokban részesültek a tanítók a 

valóságban, 

a DGT társulati iskoláiban.) 

 

Forrás: OL Z 1481 60. cs 70. t. „Vorgleichstabelle ohne Berücksichtigung der Beleuchtung und Heizdeputate.” 

Az 1942. márc. 6-án kelt, 4584/b. sz. levél melléklete 

 

(Egy helyettesítő segélydíjas okl. tanító ugyanekkor havi 100,- pengőt kapott a DGT-nél, 

ezen felül semmiféle juttatásra nem volt jogosult. Vö.: OL Z 1481 61. CS. 71. T. Zengey Ágnes-

nek címzett, 1940. szeptember 10-én kelt megbízás) 

Tanító 

neve 

DGT 

fizetési 

fokozat 

Havi fize-

tés 

(DGT) 

Különbözet 

kiegyen- 

lítés 

Lakás v. 

lakás- 

pénz 

Steuer- 

vergü- 

tung 

30% 
Juttatások 

összege 

Különbözet 

az I. és II. 

tábl. között 

Ambrus 

Antal 
B 2 – 5 350,- 52,- 

M
in

d
en

 t
an

ít
ó
 t

er
m

es
zé

tb
el

i 
ju

tt
at

ás
k

én
t 

k
ap

 l
ak

ás
t,

 m
in

t 
az

 á
ll

am
i 

is
k

o
lá

k
b
an

. 

21,99 127,14 550,93 106,43 

Jéki Antal B 2 – 5 350,- 52,- 21,14 126,95 550,09 105,59 

Lőhr Ká-

roly 
B 2 – 3 280,- 32,- 11,26 96,98 420,24 35,24 

Varajti 

Károly 

C 2 – 13 

C 2 - 14 

266,- 

281,- 

35,- 

35,- 
13,29 

94,29 

98,79 

408,58 

428,08 

3,08 

22,58 

Németh 

Vince 

C 2 – 11 

C 2 - 12 

236,- 

251,- 

31,- 

31,- 
13,28 

84,09 

88,59 

364,37 

383,87 

83,13 

63,63 

Sass Ernő 
C 2 – 11 

C 2 – 12 

236,- 

251,- 

31,- 

31,- 
15,97 

84,90 

89,40 

367,87 

387,37 

17,13 

2,37 

Hermann 

István 

C 2 – 12 

C 2 - 13 

251,- 

266,- 

32,- 

32,- 
12,94 

88,79 

93,29 

384,73 

414,23 

0,27 

19,23 

Schein 

Károly 

C 2 – 10 

C 2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 
9,67 

79,11 

82,71 

342,78 

358,38 

82,28 

97,88 

Kőszegi 

István 

C 2 – 10 

C 2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 
8,31 

78,70 

82,30 

341,01 

356,61 

89,49 

73,89 

Weyse 

Sámuel 

C 2 – 10 

C 2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 
8,20 

78,66 

82,26 

340,86 

356,46 

39,64 

24,04 

Hartai 

Katalin 

C 2 – 7 

C 2 – 8 

188,- 

200,- 

23,- 

23,- 
3,- 

64,20 

67,80 

278,20 

293,80 

52,20 

67,80 

Kiss Fe-

renc 

C 2 – 8 

C 2 – 9 

200,- 

212,- 

26,- 

26,- 
7,29 

69,99 

73,59 

303,28 

318,88 

92,72 

77,12 

Tasch 

Pál 
B 2 - 3 180,- - 5,39 85,62 371,01 84,99 
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10. sz. táblázat (Azt mutatja, hogy milyen juttatások illették volna meg a DGT tanítóit, ha 

állami iskolában tanítottak volna.) 

Tanító 

neve 

Állami 

fizetési 

fokozat 

Havi 

fizetés 

(állami) 

Családtagok utáni kiegészítés Lakás 

v. 

lakás- 

pénz 

Juttatások 

összege házastárs 
Gyermek 

1 2 3 4 

Ambrus 

Antal 
VII.2. 404,50 40,- - - - - 

M
in

d
en

 t
an

ít
ó
 t

er
m

es
zé

tb
el

i 
ju

tt
at

ás
k

én
t 

k
ap

 l
ak

ás
t,

 m
in

t 
a 

D
G

T
-n

él
. 444,50 

Jéki 

Antal 
VII.2. 404,50 40,- - - - - 444,50 

Lőhr 

Károly 
VIII.2. 305,- 40,- 40,- - - - 385,- 

Varajti 

Károly 
VII.3. 365,50 40,- - - - - 405,50 

Németh 

Vince 
VIII.1. 327,50 40,- 40,- 40,- - - 447,50 

Sass 

Ernő 
VIII.2. 305,- 40,- 40,- - - - 385,- 

Hermann 

István 
VIII.2. 305,- 40,- 40,- - - - 385,- 

Schein 

Károly 
IX.1. 260,50 - - - - - 260,50 

Kőszegi 

István 
IX.1. 260,50 40,- 40,- 40,- 50,- - 430,50 

Weyse 

Sámuel 
IX.1. 260,50 40,- 40,- 40,- - - 380,50 

Hartai 

Katalin 
IX.3 226,- - - - - - 226,- 

Kiss 

Ferenc 
IX.3 226,- 40,- 40,- 40,- 50,- - 396 

Tasch 

Pál 
IX.3 226,- 40,- 40,- 40,- 50,- 60,- 456,- 

 

Forrás: OL Z 1481 60. cs 70. t. „Vorgleichstabelle ohne Berücksichtigung der Beleuchtung und Heizdeputate.” 

Az 1942. márc. 6-án kelt, 4584/b. sz. levél melléklete 

 

A fentiek egyértelműen bizonyítják, a DGT által alkalmazott tanerők jövedelmük alapján – 

összehasonlítva az állami tanítókkal – egyértelműen jobb egzisztenciális helyzetben voltak az 

állam által alkalmazott kollégáiknál. 

A DGT iskolákat érdemes a korabeli baranyai oktatási palettán elhelyezni, hogy még plasz-

tikusabb képet kapjunk a bányavállalat oktatási intézményeiről  

A két világháború közötti baranyai népiskolák helyzetéről Laki János kutatásai alapján kap-

hatunk képet (LAKI, 1983:213–254). Az 1922. és az 1943. évi iskolai felmérések adatait vizs-

gálva a legfontosabb paramétereket az alábbiakban foglalom össze olyan módon, hogy a DGT 

érdekeltségi körébe tartozó települések iskoláit külön részletesen is bemutatom.  

1922-ben Baranyában 334 népiskola működött, amelyek épületére vonatkozó megállapítások 

közül 4 „kifogástalan‖, 105 „jó karban van‖, 115 „megfelelő‖ minősítést kapott. A maradék 110 

iskola mindegyikénél valamilyen hiányosságot fedeztek fel a felmérés készítői, a „nedves, ro-

zoga‖ (26 iskola) jelzőtől az „életveszélyes‖ (4) kategóriáig (LAKI, 1983:214).
8
 

                                                 
8
 A felmérés adataiból hiányoznak az ideiglenesen szünetelő iskolák.  
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Baranya megyében 1922-ben és 1943-ban a népiskolák helyzetét és a változásokat az alábbi 

táblázat jól szemlélteti.
9
 

11. sz. táblázat 

 Iskolák 

száma 

(db) 

Tanítók 

száma 

(fő) 

Beiratkozott 

tanulók 

száma (fő) 

Egy 

tanítóra 

jutó 

tanulói 

létszám 

(fő) 

Tantermek 

száma (db) 

Egy tante-

remre jutó 

tanulók 

száma (fő) 

1922 375 616 (468 

férfi és 

148 nő) 

26.775 kb. 43,5 626 kb. 43 

1943 405 886 (565 

férfi és 

331 nő) 

38.837 kb. 43,8 853 kb. 45,5 

Forrás: LAKI, 1983:219 

 

Az általam legfontosabbnak ítélt hat szempont alapján összeállított táblázat adatairól e l-

mondható, hogy két évtized alatt az iskolák száma kb. 7,4%-kal, a tanítók száma 43,8%-kal, a 

beírt tanulók száma 45%-kal, a tantermek száma kb. 36,3%-kal nőtt, ami azonban nem javította 

az egy tanítóra és az egy tanteremre jutó tanulók számát, sőt e vonatkozásban némi romlás kö-

vetkezett. Természetesen az átlagszámok mögött nagy szóródás tapasztalható, hiszen előfordult 

például, hogy egy tanító 10, 50, vagy akár 80 gyereket  is tanított osztatlan formában egy tante-

remben (LAKI, 1983:214). 

Nagy előrelépésnek számít a „beírt‖, azaz beiratkozott tanulók számának 45%-kal és a taní-

tók számának 43,8%-kal történő növekedése. Vélhetően itt ragadható meg a pedagógus pálya 

elnőiesedésének kezdete, hiszen a vizsgált időszakban, két évtized alatt a tanítónők száma több 

mint duplájára nőtt. 

A VKM, a későbbi 1926. VII. tc.-et előkészítő felmérése, népiskolai ellátottság vonatkozás-

ban Baranyát, a hiányosságok és nehézségek ellenére megfelelőnek minősítette, így e területen 

jelentősebb állami iskolai beruházást nem tervezett  (LAKI, 1983:218). A DGT iskolák különö-

sen jó minősítéseket kaptak mind infrastrukturális, mind szakmai szempontból, amiről a továb-

biakban részletesen szólok. 

Ezek után nézzük a DGT érdekeltségi területén lévő iskolák helyzetét az 1922. és 1943. évi 

felmérés alapján. 

Mecsekszabolcs 

1922 

R. k. iskola: 3 tanterem (196 m
2
), bővítésre szorul. 2 tanító, 1 tanítónő, 6 osztály, 131 beírt 

tanuló (128 r. k., 1 ref., 2 g. kel. – 128 magyar, 1 német, 2 szerb). A tanítás nyelve: magyar. 

Szabolcsbányatelepi társulati iskola: 6 tanterem (354 m
2
). 7 tanító, 1 tanítónő, 6 osztály, 380 

beírt tanuló (373 r. k., 4 ref., 3 ág. ev. – 316 magyar, 64 német). A tanítás nyelve: magyar. 

1943 

R. k. iskola: 4 tanterem (235 m
2
), 2 tanító, 3 tanítónő, 8 osztály, 196 beírt tanuló (185 r. k., 4 

ref., 5 ág. ev., 2 unitárius – 195 magyar, 1 német). A tanítás nyelvét nem adta meg a forrásköz-

lés, de más forrás alapján tudható, hogy magyar.  

                                                 
9
 Laki statisztikája átszerkesztve, saját szempontok szerint csoportosítva. H. Z.  
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Bányatelep, társulati iskola: 9 tanterem (509 m
2
), 7 osztály (V. o. nincs), 7 tanító, 4 tanítónő, 

386 beírt tanuló (370 r. k., 6 ref., 5 ág. ev., 2 unitárius, 1 g. kel., 2 izraelita – 383 magyar, 3 né-

met). Egy tanteremben váltakozó tanítás. A tanítás nyelvét nem adta meg a forrásközlés, de más 

forrás alapján tudható, hogy magyar. (Lásd a Mecsekszabolcsi Elemi Népiskola c. fejezetet.)  

Bányatelep, társulati iskola: 2 tanterem (110 m
2
). 1 tanító, 1 tanítónő, 6 osztály (VII-VIII. o. 

nincs). 55 beírt tanuló (53 r. k., 2 ref. – 55 német). A tanítás nyelve: német. 

Uradalmi r. k. iskola: 1 tanterem (62 m
2
), 1 tanító, 1 osztály (csak V. o. működik), 55 beírt 

tanuló (53 r. k., 1 ref., 1 ág. ev. – 55 magyar). A tanítás nyelve: magyar. 

 

Pécsbányatelep 

1922 

Pécsbányatelepi társulati iskola: 9 tanterem, 8 tanító, 1 tanítónő, 470 beírt tanuló (448 r. k., 

1 g. kat., 1 ref., 20 ág. ev. – 172 magyar, 286 német, 2 horvát, 10 egyéb). A tanítás nyelvét nem 

adta meg a forrásközlés, de más dokumentumokból alapján tudható, hogy magyar. (A VKM által 

1928-ra elkészített összesítő felmérés a magyar népoktatás helyzetéről megállapította, hogy az 

ipari és bányavállalatok által fenntartott iskolák – ide sorolva Pécset is – „valóban mintaszerű-

ek”. Ez a lakosság írástudásának százalékos arányában mutatkozik meg a legjobban. Pécs ese-

tében ezek a DGT iskolák! Kiemelés: H. Z.) 

1943 

Pécsbányatelepi társulat iskola: 12 tanterem (766 m
2
), 8 tanító, 5 tanítónő, 8 osztálycsoport, 

510 beírt tanuló (455 r. k., 3 g. kat., 32 ref., 19 ág. ev., 1 unitárius – 496 magyar, 14 német). 1 

tanító katona. A tanítás nyelve: magyar. 

Pécsbányatelepi társulati iskola: 2 tanterem (70 m
2
), 2 tanító, 6 osztálycsoport (VII–VIII. o. 

nincs), 53 beírt tanuló (45 r. k., 1 ref., 7 ág. ev. – 8 magyar, 45 német). A tanítás nyelve: német. 

 

Somogy 

1922 

A. R. k. iskola: 1 tanterem (65m
2
), jó karban. 1 tanító, 6 osztálycsoport, 69 beírt tanuló (69 

r. k. – 69 magyar). A tanítás nyelve: magyar. 

B. Bányatelep, uradalmi r. k. iskola: 3 tanterem, jó karban. 1 tanító, 2 tanítónő, 6 osztály-

csoport, 143 beírt tanuló (133 r. k., 10 ág. ev. – 135 magyar, 8 német). A tanítás nyelve: ma-

gyar. Váltakozó tanítás. 

1943 

A. R. k. iskola: 2 tanterem (118 m
2
). 1 tanító, 1 tanítónő, 8 osztálycsoport, 96 beírt tanuló 

(83 r. k., 1 g. kat., 4 ref., 1 ág. ev., 3 unitárius, 4 baptista – 96 magyar). Tanítás nyelve a forrás-

közlésben nem szerepelt, de más forrásból és a 100%-os magyar diáklétszámból tudható, hogy 

magyar. 

B. Bányatelep, uradalmi r. k. iskola: 4 tanterem (218 m2), 8 osztálycsoport, 2 tanító, 2 tan í-

tónő, 222 beírt tanuló (196 r. k., 8 ref., 11 ág. ev., 7 g. kel. – 219 magyar, 3 német). Tanítás 

nyelve a forrásközlésben nem szerepelt, de más forrásból és a közel 100%-os magyar diáklét-

számból tudható, hogy magyar. 
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Vasas 

1922 

A. R. k. iskola : 1 tanterem (51,3 m
2
), összedőléssel fenyeget. 1 tanító, 6 osztálycsoport, 

52 beírt tanuló (50 r. k., 2 ág. ev. – 52 magyar). A tanítás nyelve: magyar. 

B. Bányatelep, társulati iskola: 3 tanterem (171 m
2
), megfelelő. 3 tanító, 6 osztálycsoport, 

169 beírt tanuló (162 r. k., 2 ref., 5 ág. ev. – 132 magyar, 37 német). A tanítás nyelve: magyar. 

1943 

A. R. k. iskola: 1 tanterem (63 m2), 8 osztálycsoport, 110 beírt tanuló (104 r. k., 1 ref., 5 ág. 

ev. – 110 magyar), a tanító katona, helyettes működik. Tanítás nyelve a forrásközlésben nem 

szerepelt, de más forrásból és a 100%-os magyar diáklétszámból tudható, hogy magyar.  

B. Társulati iskola (Bányatelep): 5 tanterem (294 m²). 8 tanulócsoport, 270 beírt tanuló (239 

r. k., 15 ref., 14 ág. ev., 2 baptista – 268 magyar, 2 német). 2 tanító katona, helyettesek működ-

nek. Tanítás nyelve a forrásközlésben nem szerepelt, de más forrásból és a közel 100% -os ma-

gyar diáklétszámból tudható, hogy magyar. 

C. Bányatelepi társulati iskola: 1 tanterem (142 m
2
), 1 tanító, 5 osztálycsoport (VI–VII–

VIII. o. nincs). 19 beírt tanuló (16 r. k., 2 ág. ev., 1 baptista – 19 német). A tanítás nyelve: né-

met. 

A DGT társulati iskoláinak tantermeiről, azok számáról és nagyságáról egy 1944. március 

11-én kelt forrás (OL Z 271 84. CS. 155. T.) összefoglaló tájékoztatást ad, amely azonban nem 

nyújt alapvetően új információkat az 1943-as jelentéshez képest. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a DGT a korabeli magyarországi átlagot meghaladóan te l-

jesítette a vizsgált időszakban iskolafenntartói feladatait, mind szakmai, mind anyagi vonatko-

zásban. Az elemi iskoláiban nemcsak a társasági alkalmazottak gyermekeinek ezreit tanították 

tanítói, hanem a bányában nem dolgozó szülők gyermekei is tanulhattak iskoláikban. 

A 19. század végének gazdasági realitása és a Társaság racionális gazdálkodása, ill. humán-

erő utánpótlásának megszervezése a DGT szakoktatás iránti elkötelezettségében öltött testet. 

A Monarchia nagyarányú gazdasági fejlődése szükségessé tette a szakképzés korszerű kere-

teinek kialakítását. Az 1884. évi XVII. tc., az „Ipartörvény‖  megteremtette a népiskolai kere-

tekből kilépő kötelező tanoncoktatás jogi feltételrendszerét  (WWW.1000EV.HU; VÖRÖS, 

1979:1403). 

 Tény azonban, hogy az Ipartörvény következtében az állam a bányavidékeken nem állított 

fel tanonciskolákat, a bányaiskolák pedig nem tartoztak az állami közoktatási rendszer irányítá-

sa alá (KRISZTIÁN–NÇMETH, 2006:23). 

Dióhéjban megemlítendő, hogy a Pécsbányatelepi M. Kir. Szénbányász Iskola 1896 őszén 

kezdte meg tevékenységét (KRISZTIÁN, 1996:139–160). A DGT által folytatott, nagy tőkebefek-

tetéssel járó fejlesztések következtében a 19. század végén fokozódott a termelés, ami egyre 

magasabb létszámot és ennek megfelelő szakmai irányítást igényelt. Bár működtek az ország-

ban bányaiskolák – pl. Selmecbányán, Felsőbányán – egy idő után nem győzték kielégíteni a 

növekvő szakemberigényt, és az a korábbi gyakorlat sem volt folytatható, amelyben a bánya-

munkás szakmai képzés nélkül vájárrá, munkafelügyelővé vagy egyéb vezetővé válhatott 

(KRISZTIÁN, 1987:27; KRISZTIÁN, 1996:141–142). Mivel a szénbányász iskolákban végzettek az 

ércbányászat és kohászat altiszti, felügyeleti személyzetét is erősítették, és mivel a pécsi szén-

medencében működő DGT szolgálati szabályzata is előírta, hogy a munkás kapjon oktatást fe l-

http://www.1000ev.hu/
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ügyeletétől, a DGT is támogatta a bányászoktatás bevezetését, és a bányásziskola felállítása 

érdekében folyamatos kapcsolatot tartott fenn Pécs város vezetőivel  (KRISZTIÁN, 1996:142).
10

 

Mindebből következően a DGT iskolarendszere is azt a tendenciát erősítette, amelynek eredmé-

nyeként bányászgenerációk adták családon belül egymásnak tovább a szakmát, hiszen a Társa-

ság a „bölcsőtől a sírig‖ keretet adott a pécsi bányásztársadalomnak. 

A fent elmondottaknak azonban alapfeltétele volt, hogy a DGT bányászata a – vizsgált kor-

szak egészét nézve – alapvetően gazdaságosan, nyereségesen működött, megállta helyét a ver-

senytársakkal folytatott gazdasági, néha politikai küzdelemben. 

                                                 
10

 A szolgálati szabályok egységes bevezetését az Osztrák Általános Bányatörvény 1854. IX. fej. 200.§ írta 
elő. A DGT pécsi igazgatósága 1895-ben adta ki saját szolgálati szabályzatát magyar és német nyelven, 

Szolgálati és fegyelmi szabályzat az I. csász. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság kőszénbányaüzemeinek 

felvigyázó- és munkás személyzete részére címmel.  
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12. sz. táblázat. A pécskörnyéki bányavidéken 1853-1925 között munkába állt bányamunkások bevándorlási üteme származási országok szerinti csoportosításban  
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1853-60 1078 190 97 50 27 43 46 - - - - - - - - 55 36 35 32 - - - - - - - 69 680 1758 

1861-67 1191 172 131 96 56 37 45 - - - - - - - - 62 26 40 17 - - - - - - - 53 735 1926 

1868-72 606 142 100 138 36 15 13 - - - - - - - - 88 14 19 7 - - - - - - - 53 625 1231 

1873-73 2174 280 268 250 55 32 31 - - - - - - - - 200 26 58 25 - - - - - - - 122 1347 3521 

1874-74 693 102 113 101 26 12 16 - - - - - - - - 81 9 30 8 - - - - - - - 65 563 1256 

1875-77 1739 257 307 122 68 30 30 - - - - - - - - 234 19 55 19 - - - - - - - 105 1246 2985 

1878-81 2560 277 573 475 161 21 42 - - - - - - - - 475 40 90 27 - - - - - - - 197 2378 4938 

1882-88 288 19 25 23 6 4 1 - - - - - - - - 27 - 86 3 - - - - - - - 6 200 488 

1889-95 1141 41 87 14 20 6 5 - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - 10 304 1445 

1896-99 435 5 16 14 8 4 - - - - - - - - - 35 - 3 - - - - - - - - 10 95 530 
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1900-05 5701 52 193 58 14 18 11 5 2 - - 1 - - 66 116 - 8 - 2 - - - - - 2 - 548 6249 

1906-10 4823 39 86 94 3 12 4 24 - - - 2 16 12 93 86 - 17 - 1 - - - 1 - 8 - 498 5321 

1911-15 4651 12 37 29 2 20 21 18 25 - 1 2 11 39 182 63 - 5 - 9 - - 1 - 1 5 - 483 5134 

1916-20 4179 11 14 424 32 7 3 69 6 2 20 8 - 56 141 592 - 25 - 54 1 1 - 1 1 9 - 1477 5656 

1921-25 304 - - 24 1 - - 3 3 - - - - 7 14 129 - - - 4 - - - - - 1 - 186 490 

1853-1925 31563 1599 2047 1912 515 261 268 
11

9 
36 2 21 13 27 114 496 2364 170 471 138 70 1 1 1 2 2 25 690 11365 42928 

 

Az adatokat Dr. Szirtes Lajos ny. bányamérnök az 1980-as évek közepén a DGT anyakönyveiből gyűjtötte ki, amely anyag a dolgozók munkába 

állásának (felvételének) időpontját és illetőségi helyüket tartalmazza. A kigyűjtés az anyakönyvek szerinti csoportosításban történt, innen szá r-

maznak a táblázatban szereplő, önkényesnek tűnő időintervallumok.  
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VÁRNAGY PÇT ER :  Demokrácia és  cserkészet  

Ezzel a címmel írt Karácsony Sándor egy fejezetet „A magyar demokrácia‖
 
című könyvében 

(KARÁCSONY, 1945:58-64). Tömören három megfogalmazásban adja a cserkészet lényegét: 

1. A cserkészet az egyetemes létezés egyik szerves része (Karácsony professzor kifejezésé-

vel „gesztusa‖). 

2. A cserkészet életforma: a serdülők élete. 

3. A cserkészet életrendezés: a tíz törvény a demokrácia törvényeinek gyűjteménye.  

Çrdemes talán kicsit közelebbről is körüljárni e téziseket ma is.  

A neveléstudomány kiváló művelője írását egy élményből fakadó költői képpel kezdi: „… 

tél volt, téli nap, mindazonáltal feljött hűségesen és világított. Házunk előtt búsongott egy épen 

maradt fa, téli volt a fa is, lombtalan, világtalan, de sejtette, hogy él, majd ha eljön az ideje, 

kihajt, kivirágzik és gyümölcsöt terem. Miért éppen a cserkészet hagyná abba? Hát persze, m i-

ért éppen csak a cserkészet?‖ Majd néhány sorral tovább így folytatja: „Felnéztem, mondom, az 

égre, ránéztem a fára és megnyugodtam. Megmarad a cserkészet a világégés után, hiszen meg-

marad az egyetemes lét sokféle formája közül az egyik igen jellegzetes és – tegyük hozzá – igen 

szívós, igen életes forma: a serdülő fiúk életrendeződésének társas-lélektanilag törvényszerű 

lefolyása.‖ (KARÁCSONY, 1945:58-59) 

Itt álljunk meg egy pillanatra. Karácsony professzor fent idézett műve az általa szerkesztett 

„A neveléstudomány társas-lélektani alapjai‖ sorozat első köteteként látott napvilágot, amely-

nek alcímét ő maga így írta le: „Függetlenségre (autonómiára) nevelés‖. Az elmúlt időszakban a 

szociálpszichológia nagyot fejlődött. Karácsony Sándor gondolatmenetének lényegét azonban a 

ma megfogalmazásaiban is implicite megtaláljuk. A ma cserkészete is az érett személyiség au-

tonómiájának kialakítására törekszik a serdülőkor viharos zónájában. Nevezetesen ez az auto-

nómia 3 vonatkozásban fejeződik ki (BAGDY, 1986): 

1. Tudatos önállóság: a gondolkodásban és cselekvésben. 

2. Spontaneitás: a lelki élmények egyező (kongruens) emocionális önkifejezésének képes-

ségében. 

3. Intimitás: tudatos, de spontán és taktikázástól mentes őszinteség az emberi kapcsolatok-

ban. 

Miért tűnnek e tényezők rendkívül fontosnak a cserkészpedagógiában? – vetődik fel ben-

nünk a kérdés. Karácsony Sándor pregnáns válasza: „A cserkészet a jelen életet élteti, s mert a 

cserkészfiú cserkészkorban éppen serdül, úgy a cserkészet abban különbözik minden valami 

egyébtől, hogy serdülő életforma.‖ (KARÁCSONY, 1945:60) 

Tudjuk, hogy a kamaszkort ―második miért korszaknak‖ is nevezhetjük. Mostantól alakul ki 

hitelesen a serdülő önismerete: Miért vagyok ilyen, hogy váltam ilyenné? Milyennek látnak 

mások? – vetődnek fel a problémák. Formálódik egyre erőteljesebben a környezet véleménye i-

ből merített szociális énkép, amelyet a serdülő összevet az önmagáról alkotott ítéltekkel. Minél 

inkább közeledik a kettő, minél jobban fedi a tükrözött én és a szubjektív önismereti kép egy-

mást, annál igazabb ismeretekből alakul ki a reális önkép és az új identitás. (BUDA, 1970) 

A pubertáskori identitásváltás periódusának nevezzük ezt az időszakot, amely a családból 

fokozatosan kiváló gyermeki személyiség felnőtté válásának bevezető akcióiból áll. Hogyan, 
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milyen eszközökkel történik ez a legoptimálisabban? Közel fél évszázaddal ezelőtt a professzor 

– anélkül, hogy receptet adna – szellemes hasonlatokból kiindulva így fogalmaz: „Járni úgy 

tanulunk meg, hogy jártunk is és jártattak bennünket. Beszélni úgy tanultunk meg, hogy beszé l-

tünk és beszéltettek is bennünket. Rajzolni úgy tanultunk meg, hogy rajzoltunk is, rajzoltattak is 

bennünket. Írni úgy tanultunk meg, hogy írtunk is, írattak is bennünket. Olvasni úgy tanultunk 

meg, hogy olvastunk is, olvastattak is bennünket. Hogy tanulunk meg életet élni? A kinti, a 

nagy, a komoly életet élni hol, hogy és mikor tanuljuk meg? A cserkészet azt feleli erre: ott, úgy 

és akkor, ahol, ahogy és ha éltek is és életnek is veletek életet. És ez a cserkészélet: éledése a 

kinti, a komoly, a nagy, az egyetlen, a szent, a soha nem ismétlődő alkalomnak, a nagy kezdőbe-

tűvel írott Életnek." (KARÁCSONY, 1945:60) 

Ismeretes, hogy a serdülő legfőbb törekvése a felnőtté válás, a szabadulás gyermeki szerep-

helyzetéből. Ez új identitás kialakulásának három szakasza van:  

1. Először fantáziában éljük át az új „képet‖ magunkról és környezetünkről. Ezért fontos, 

hogy a cserkészvezető megmozgassa a leendő cserkész fiatalok képzeletét, ismeretek, élmény-

lehetőségek nyújtásával motiválja a cserkész életforma irányába.  

2. Az előbbiek külső kellékekkel történő megvalósítása: az identitás kulturális „jelei‖. Ilye-

nek a cserkészközösséghez (őrs, raj, csapat) való tartozás külsőségekben vállalt hangsúlyozása, 

az egyenruha, jelzések, formaságok, stb. 

3. A viselkedésmódok begyakorlása, azok módosítása a külső visszajelzések szerint. Nem 

más ez, mint a Karácsony Sándor által megfogalmazott cserkész „életérzés‖ a cserkész törvé-

nyek, mint normák szerinti új, egy kicsit már felnőtt identitástudattal élő cserkész fiuk és lányok 

viselkedésmintái. 

Végül az elméleti tudós és gyakorlati cserkészvezető felteszi a kérdést: „Vajon elég időszerű 

kerete-e a cserkészélet a demokráciának. Eléggé, demokrata-e a cserkészet? Erre a kérdésre 

csak egyetlen választ adhatunk. A cserkészet alapja a tíz cserkésztörvény. Azt kérdezzék meg, 

eléggé demokrata- e?‖ (KARÁCSONY, 1945:61) 

Sorba véve a törvényeket, Karácsony Sándor egy-egy mondatát idézve, íme a tömör válasz: 

1. „Az őszinteség törvénye ez. Valljuk meg becsületesen: a másik emberrel való együtt élhe-

tés előfeltétele is.‖ (A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.) 

2. „Nem lehetek demokrata, ha nincs miből. A száj-demokratákból a köznek semmi hasz-

na.‖ (A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának és embertá r-

sainak tartozik.) 

3. „A második törvény képessé tette a cserkészt segítségre a harmadik késszé teszi, mond-

ván: nézz körül, van-e és hol van alkalom a szolgálatra.‖ (A cserkész, ahol tud, segít.) 

4. „A demokráciának olyan emberekre van szüksége, akiknek a másik ember nem idegen, 

hanem testvér.‖ (A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.) 

5. „A demokráciának áldozatos emberekre van szüksége, akik hajlandók a másik ember, a 

többi ember érdekében önmegtagadásra.‖ (A cserkész másokkal szemben gyöngéd, ma-

gával szemben szigorú.) 

6. „Az ember a másik emberen is túl emberi önzésből bontakozik ki ezáltal (t. i. a 6. törvény 

által. Megjegyzés tőlem.) s még az emberiségnél nagyobb egységbe szakad bele ennek 

folytán.‖ (A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.)  
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7. „A cserkészetben szabad engedelmeskedni, ezt jelenti az a két szó: vidáman és jó szívvel. 

Az, ami másutt muszáj, itt szabad.‖ (A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készsége-

sen engedelmeskedik.) 

8. „Olyan a vidámság a közösségi életben, mint az olaj, de ereszt, sőt folyik a tartály, ha a 

vidámság meggondoltság nélkül való.‖ (A cserkész vidám és meggondolt.) 

9. „Takarékos, hogyne, a pénzével is. De nem ez a legfontosabb formája a takarékosság-

nak. Mindenével takarékos: idejével, erejével …‖ (A cserkész takarékos.) 

10. „Tiszta, azaz nem piszkos. Mi a piszok? Azt kérdeztem egyszer egy gyerektől: piszok-e a 

csokoládé, hiszen fekete. Persze, nevetve rázta a fejét. Levettem a fültövéről egy kis dé l-

ről ráragadt csokoládédarabot. Ez se piszok? – kérdeztem. Igen, ez már piszok volt, mert 

minden szemét és minden piszok, ami nincs a helyén.‖ (A cserkész testben és lélekben 

tiszta.) 

 

Irodalom: 
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BUDA Béla (1970): A serdülőkor szociálpszichológiája. In: Havas Ottóné (szerk.): Serdülőkor. Tankönyvkiadó, Bu-
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ZALAY SZABOLCS :  A tanítás- tanulási  folyamat holisztikus 

megközelí tése  

Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új módszerekkel kell tanítani is. Az informatikai forrada-

lom korában van egy sebességi kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen 

kívül esik. Intenzív élményeket igényelnek a tanulók. Van egy mennyiségi kihívásunk: minden-

ki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi élményeket igé-

nyelnek a tanulók. Van egy demokratikus kihívásunk: demokratikus légkört és szabad nyilvá-

nosságot igényelnek a tanulóink. Végül, van egy globális kihívásunk: mindenki versenyben és 

egyúttal veszélyeztetett helyzetben van. Ezért versenyképességet és a közösségi felelősségválla-

lási kompetenciák fejlesztését igénylik tőlünk, tanároktól. Ha ezekre a kihívásokra válaszolni 

akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra van szükség, s olyan metódusokra, amelyek élet-

teli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújta-

nak a tanulási folyamatban résztvevőknek. 

Írásomban azt az aktuális pedagógiai-andragógiai "világ-megközelítést" elemzem, amely a 

tanítás-tanulási folyamatot is holisztikusan szemléli. A téma igencsak aktuális: olvasatomban az 

andragógia mostani feladatvállalása nem lehet kisebb, mint annak a paradigmaváltásnak az 

előmozdítása, amely nélkül nem lehet a globális világ kihívásaival sikeresen megküzdeni. A 

"kritikus tömeg" eléréséhez új típusú oktatási metódusokra (elméletekre és gyakorlatokra) van 

szükség, amelyeknek az alapja egy olyan holisztikus világmodell, amely az andragógia-

tudomány, illetve szakma identitásmegtalálásának a fő pillére is lehet. Az inter- és 

multidiszciplinaritásban rejlik tehát az a lehetőség, amely egy új egységszemlélet kibontakozta-

tását elősegítheti. 

Jelen írásban elsősorban a tanítás-tanulás kultúrájának azt az összetevőjét vizsgálom, amely-

nek segítségével élményszerűen történhet a megismerési folyamat. Az unalom és a szorongás 

kiiktatásával, illetve minimális szintre csökkentésével egy humánusabb iskola képe bontakozik 

ki előttünk. Egyúttal igyekszem alátámasztani azt a feltevésemet, miszerint ennek a szempon t-

nak az érvényesítése révén egy olyan tanárképzési, illetve továbbképzési modell is kirajzolódik 

előttünk, amely elősegítheti a terület válságjelenségeinek megszüntetését.  

A flow-élmény hatására a tudat komplexebbé válik, mert ez az élet-élmény egyszerre nyújtja 

a differenciáltság és integráltság élményét. A személyiség ilyenkor egyedinek, értékesnek, au-

tonómnak és egyúttal a Mindenség, illetve a Közösség boldog és hasznos tagjának érzi magát. 

Csíkszentmihályi Mihály a flow-élmény egyik legérdekesebb paradoxonjának tartja azt a jelen-

séget, hogy az emberek cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek, amikor a legnehezebb 

feladatokat teljesítik (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2001). S így van ez a tanulás erőfeszítéseivel is, gye-

rekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás filozófiája is csak akkor jelenne 

meg örömteli életlehetőségként, s nem kényszerképzetként, ha a külsőleg irányított oktatás vége 

egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne.  

De Csíkszentmihályi nem áll meg ezen a ponton. Pszichológiai tudományos kutatási alapo-

kon nyugvó „filozófiáját‖ az egész élet folyamatára kiterjeszti. Véleménye szerint, a „tökéletes 

élmény‖ emberi maximumának eléréséhez meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó 

lépést is. Ez azt jelenti, hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat-tevékenységgé kell ala-

kítanunk. Ez ma az emberiség kihívása több más gondolkodó szerint is (LÁSZLÓ, 1999). Kellő-
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képpen nehéz cél áll előttünk, a globális problémák megoldásának feladata, amely alapvetően 

andragógiai probléma is. Ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére, az ehhez szükséges 

képességek megszerzésére fordítjuk, akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülhetnek egy-

mással. A darabjaira hullott élet részei összerendeződnek, és értelmet kapnak a dolgok mind a 

jelenre és a múltra, mind a jövőre nézve is. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. S 

ez lehet a László Ervin által emlegetett „tudati forradalom‖ kulcsa is.  

Ezek a gondolatok ma már nem légből kapott fantáziaszülemények, hanem több évtizedes 

kutatómunka eredményei, s teljesen megfelelnek annak az új pedagógiai filozófiai paradigma 

kritériumainak is, amely képes lehet választ adni a kor kihívásaira. Magyar iskolákban végzett 

empirikus kutatásomat részben „élmény-tesztek‖ segítségével végeztem. Elméleti téziseimet 

ennek a kutatásnak az eredményeivel kívántam alátámasztani. Az „áramlat‖ kifejezést mérésem 

központi kategóriájaként használtam, szembeállítva a flow-fokot az unalom és a szorongás fo-

kával a tanulási folyamatban. Állításom szerint a lifelong learning koncepció új perspektívájá-

nak éppen az élmények adhatnak mélységi dimenziót. Mert hiába az „élethosszig‖ tartó tanulás 

eszméje, ha hiányoznak a mélyre ható és tartós tanulási élmények, s helyettük jellemző az isko-

lában töltött „holt idő‖. Nehéz pontos definíciót adni, hogy mit jelent az „élettel teli tanulás‖, az 

„élő tanulás‖, egy azonban bizonyos, hogy akkor beszélhetünk erről, ha a tanulás élményszerű, 

élményt adó. Hisz ilyenkor a lelkünk mélyéig hatol az ismeret, amit nem  felejtünk el egyköny-

nyen. Ez a fajta életélmény a legtöbbször hiányzik a mai magyar oktatásból. „Az iskolák jelen-

tős hányada nem nyújt a fiatalok számára vonzó, érzelmi biztonságot ígérő, szellemileg serkentő 

környezetet, amelyben szívesen tartózkodnak, és amely a fejlődésüket maximálisan támogatni 

tudja. Az iskolák (…) nem alkalmasak arra, hogy kibontakoztassák, fejlesszék az aktív közösségi 

léthez és a demokratikus együttéléshez szükséges motiváltságot, képességeket.‖ (TRENCSÇNYI, 

2008) S ha ez igaz, márpedig a tapasztalaton kívül ma már a tudományos kutatások is ezt tá-

masztják alá, akkor a jelen iskolája unalmas s néha veszélyes hely, ahova lassan félünk elen-

gedni a gyermekeinket. Innen, ebből a helyzetből kell kivezető utakat találnunk.  

A krízisből adódhatna kiút, ha a tanulással kapcsolatos új felfogásokat sikerülne érvényesí-

teni a gyakorlatban, s értelmet tudnánk adni az „egész életre kiterjedő tanulás‖, a „tanuló, ille t-

ve tudástársadalom‖ fogalmainak, a „kognitív forradalom‖ eredményeinek, tekinte ttel arra, 

hogy a tanulás a nevelésügy egyik kulcsfogalma. Ma, amikor új módokon lehet tanulni, új mód-

szerekkel kell tanítani is. Az informatikai forradalom korában van egy sebességi kihívásunk: aki 

lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen kívül esik.  Intenzív élményeket igényelnek a tanu-

lók. Van egy mennyiségi kihívásunk: mindenki mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha 

akar, de épp ezért minőségi élményeket igényelnek a tanulók. Van egy demokratikus kihívá-

sunk: demokratikus légkört és szabad nyilvánosságot igényelnek a tanulóink. Végül, van egy 

globális kihívásunk: mindenki versenyben van, ugyanakkor mindenki veszélyeztetett helyzetben 

van. Ezért versenyképességet és közösségi felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, 

tanároktól. Ha ezekre a kihívásokra válaszolni akarunk, akkor pedagógiai paradigmaváltásra 

van szükség! Olyan metódusokra, amelyek életteli alternatívákat kínálnak, amelyek a hosszú 

távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási folyamatban résztvevőknek. A 

mai magyar drámapedagógia egy ilyen paradigmaváltó metódusnak ígérkezik.  

A drámapedagógiát, amelynek mai magyar változata a konstruktivista pedagógia jegyeit v i-

seli magán (ZALAY, 2006), olyan pedagógiának tartjuk, amely képes jelentős tanulási élmények 

előidézésére. Sőt, hatásmechanizmusának lényegét éppen abban ismerhetjük fel, hogy a tanulás 
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a mélyebb, szubjektíven megértett jelentéstartalmak szintjén következik be a felfedezés élmé-

nyének hatására, amelyet személyessé tett problémák fiktív közegben való vizsgálata révén ér-

hetünk el. Egyúttal a konstruktív dráma mindezt tudatosan tervezett, mégis nagymértékű önálló-

ságot biztosító, csoportos tanulási szisztémák segítségével működteti, s így komoly mértékben 

fejleszti a nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a közösségben átélt 

szinergikus együttműködés élményének következtében. Mindezek alapján a konstruktív dráma-

pedagógiát joggal nevezhetjük „élménypedagógiának‖ is. 

Az „élményben‖ tehát azt a faktort ismertük fel, amely nélkülözhetetlen a dráma révén mű-

ködtetett pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező változás eléréséhez. Egy-

úttal, a folyamat hatásának komplexitásából adódóan, ahhoz, hogy még pontosabban lássuk a 

bekövetkező változás mikéntjét, közelebbről meg kell határoznunk  a tanulás során átélhető él-

mény természetét és feltételeit. Erre kiváló lehetőséget nyújt Csíkszentmihályi „élmény-

modellje‖, amelyben kulcsszerep jut az „áramlás‖ (flow), a „szabadság‖ és a „kreativitás‖ fo-

galmainak (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2001), illetve az ezeket a képességeket mozgósítani tudó sze-

mélyiségnek, például egy tanárnak. Karácsony Sándor, a jeles magyar filozófus és pedagógus 

szerint, a tanár olyan személyiség legyen, akiből „titokzatos áram módjára árad az őszinteség 

és a szabadság, aki egyformán tud adni és elfogadni‖ (VIDOVSZKY, 1993:24). Erre a nyitottság-

ra és áramló energiára van szükség az iskolában ahhoz a minimumhoz, hogy a tanárnak „kiszo l-

gáltatott‖ tanulók jól érezzék magukat. S amit egy ilyen tanár segítségével megélhetnek, az pon-

tosan annak az élménye lehet, hogy a tanulás folyamatának kezelése és ennek felelőssége az ő 

kezükben is van, a fizikai és szellemi tevékenységüket maguk irányíthatják, s ennek az eredmé-

nyei boldogságérzetet okozhatnak számukra. Ezt az érzést, amely az élet nagyon  sok területén 

hasonló körülmények között élhető át, nevezi Csíkszentmihályi „tökéletes élménynek‖, amely 

attól függ szerinte (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2001:25), hogy mennyire képes valaki ellenőrizni, mi 

történik a tudatában, s ezt a képességet mindenkinek saját  erőfeszítéseire és kreativitására tá-

maszkodva kell megszereznie. 

A konstruktív drámapedagógia működési mechanizmusaira tökéletesen rímelnek ezek a 

gondolatok. Ugyanakkor itt nem egy periférikus jelenségről van szó, mely a pedagógia alterna-

tív módszerei közül csak akkor választható, amikor éppen kreativitást vagy szociális érzékeny-

séget, netán konfliktus-megoldási képességeket akarunk fejleszteni. Többet ígér nekünk ez a 

rendszer, ha valóban a változás élményének lehetőségeit látjuk benne. S ez a képessége nagy-

mértékben a kreativitási képesség mozgósításával van összefüggésben. A dráma pedagógiai 

alkalmazásakor a spontaneitás működtetésével, a játék képességének mozgásba lendítésével, a 

felfedezés örömének átélésével kialakulhat az az új látásmódja az élet egy szeletének, amely 

révén sok ezer feleslegesnek tűnő próbálkozásból születhet meg az a kívánt tulajdonságokkal 

rendelkező magasabb rendű forma, amely tartós értékeket hordozhat. Korunkban a kreativitás 

jelentőségének fokozódása egyúttal a konstruktivizmus adaptivitás-elméletével is teljesen har-

monizál, miszerint azért is van egyre nagyobb szükségünk erre, mert „a természettudományok 

fejlődési üteme szinte kiköveteli tőlünk (mint egyénektől és az egész emberiségtől), hogy kreat í-

van alkalmazkodjunk az új világhoz, ha nem akarunk elpusztulni‖ (ROGERS, 2003:446). 

A kreativitás tehát az „életrevalóság‖ (adaptivitás), a „kapcsolatépítések‖ (strukturális csato-

lások), a személyiség komplexebbé válásának szempontjából is kulcsszerepet játszik, s így nem 

véletlenül lesz a konstruktív drámapedagógia egyik kardinális feladatává ennek mozgósítása az 

egyes tanulókban és a csoportokban az élményszerű tanulás érdekében. S ezért válik ennek a 
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képességnek a működésbe lendülése a Csíkszentmihályi által „tökéletes élménynek‖ nevezett 

állapotváltozás leírásának is az egyik központi elemévé (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2001:292), ame-

lyet ezért is választottam empirikus kutatásom eszközévé. 

A kérdőíves megkérdezés módszerével végrehajtott kutatási eljárásom során arra voltam k í-

váncsi, hogy előzetes várakozásaim szerint a drámapedagógiát alkalmazó tanárok, illetve tréne-

rek gyakorlatában, pontosabban tanítványaik tanulási élményeiben megmutatkoznak -e ezek a 

hatások. A drámaórák, illetve tréningek hatásáról feltételeztem, hogy a többi tanóra át lagához 

képest magasabb élményszintet nyújtanak, a módszert alkalmazó tanárok képesek tudatosan 

vezérelni tanítványaikat az unalom és a szorongás veszélyei között, megadva annak a lehetősé-

gét, hogy egy adott dramatikus folyamatot egyszerre éljenek is át, de egy-egy választott meta-

szintről elemezhessenek is. A közel félezer magyar diákkal folytatott kísérlet során, a dráma-

órákon és a tréningeken mért eredmények vissza is igazolták várakozásaimat, az átlagnál maga-

sabb élményszintet mutatva, szemben az unalom- és a szorongás-faktorokkal, amelyek jóval az 

átlagérték alatt maradtak, ami jelzi, hogy a drámaórákon és a tréningeken valóban optimális 

lehetősége van a flow-állapot megélésének, amely a komplexebb tudat-állapot elérésének alap-

feltétele (lásd 1. ábra). 

 

 

1. sz. ábra: Flow-, unalom- és szorongás-fokok 

Csíkszentmihályi azért nevezi flow-nak ezt az élményt, mert kutatásai szerint akkor fejlődik 

leginkább a személyiség, amikor sem a készségek, sem a lehetőségek hiánya ezt nem akadá-

lyozza meg, ehelyett „egy áramlatban létezőnek‖ érzi magát, amely én-állapotban a cselekvés és 

a figyelem eggyé olvad, a tevékenység könnyeddé és spontánná válik, mert átélője annyira be-

lemerül, hogy tökéletes élményként éli ezt meg (CSÍKSZENTMIHÁLYI, 2001:72). Kutatásomban a 

drámaórákon és a tréningeken mért eredmények a kontrolltárgyakhoz képest minden tényező 

esetében visszaigazolták feltevésemet, azaz itt voltak a legmagasabb flow-eredmények, a leg-

alacsonyabb unalom- és szorongás-értékekkel szemben (1. sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat: Összesített eredmények (433 tanuló véleménye alapján) 

Flow Unalom Szorongás 

tanóra I. 3,0878 tanóra I. 1,9672 tanóra I. 2,18299 

tanóra II. 3,0466 tanóra II. 2,0785 tanóra II. 2,21072 

tanóra III. 3,2120 tanóra III. 1,9122 tanóra III. 2,15658 

dráma/tréning 3,6677 dráma/tréning 1,8651 dráma/tréning 1,93484 
 

 

A pedagógia válságban van. Drámai feszültségektől terhes minden szintje, a képzési struktú-

rától kezdve, a pedagógiai filozófia tanácstalanságán át, a gyakorlatig. Egy ilyen „drámai hely-

zetben‖ adekvát válasz egy „drámai megoldás‖. Egyre több tudományos bizonyítékunk van ma 

már arról, hogy az elmúlt évtizedekben felépülő „magyar drámapedagógiai iskola‖ hatékony 

módszertani kereteket honosított meg, illetve dolgozott ki egy konstruktivista pedagógia megva-

lósításához. A „konstruktív drámapedagógia‖ képes hatékony válaszokat adni korunk pedagóg i-

ai kihívásaira, a megváltozott körülmények között, megváltoztatott metódussal, jelentős fejlesz-

tő hatásokat elérni. 

Az értékelések alapján kijelenthetjük, hogy a hatékony működés alapfeltételét jelentő él-

ményszint szempontjából a drámapedagógia módszerét alkalmazó tanárok órái, illetve tréningjei 

várakozásainknak megfelelően, kiemelkedő eredményt mutattak a másik három kontroll -

tárgyhoz képest. Az unalom- és szorongás-faktorok drámaórákra vonatkozó kedvező eredmé-

nyei szintén megerősítették azt az előfeltevésünket, hogy a konstruktív drámapedagógia az é l-

mény általi tanulás kiváló lehetőségeit biztosítja. 

Az élményszerű tanulás a konstruktivizmus és a drámapedagógia közös kulcsfogalma, egy új 

pedagógiai paradigma alapkritériuma kell legyen. A dráma flow-hatásáról Csíkszentmihályi 

áramlat-modellje alapján elmondható, hogy élmény-szerző hatásának lényege szerint a tanulási 

folyamat résztvevői átélhetik, hogy többek annál, mint amik valójában, kitágítva ezzel a min-

dennapi tapasztalatok határait és „megtisztítva‖ a lelküket. Ez az igazi katarzis -élmény. Amit 

ma már sem a színház, sem a film, de általában a művészet sem tud előidézni, mert ezeknél in-

kább a szórakoztató funkció került előtérbe. A drámát alkalmazó pedagógia számára ezért is 

nagy kihívás, hogy tud-e olyan komplex alternatív rendszert kínálni a ma élő embereknek, ahol 

visszakaphatják elveszített boldogság-élményüket a tanulás öröme által, kielégítve ezzel a tudás 

iránti vágyukat és a megismerés alkotó izgalma utáni sóvárgásukat egyszerre.  
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4. szekció: A kultúraközvetítő szereptudat összetevői  

Magyar nyelvű összefoglalók  

BOROS JÁNOS: KULTURÁLIS POLITIKA MINT A DEMOKRÁCIA FILOZÓFIÁJA 

Richard Rorty szerint a filozófusok évezredeken keresztül keresték és mindmáig keresik az 

igazságot, ám ezzel az a baj, hogy nem tudhatjuk, mikor találtuk meg azt, és egyáltalán: túl sok 

igazságfogalom van ahhoz a piacon, hogy ebben valaha is megegyezhetnénk. Nem tudunk e l-

képzelni egy olyan helyzetet, amikor minden ember ugyanazt az igazságot vagy ugyanazt az 

igazságfogalmat választaná. Ezzel ellentétben, vagy emellett, a másik nagy klasszikus kérdés az 

igazságosság volt, ennek értelmezése és megvalósítási lehetőségei. Rorty azt sürgeti, hogy 

mindaddig, amíg igazságtalanság van a világban, a filozófusok inkább a gyakorlati filozófia 

ezen fogalma felé forduljanak, és váljanak aktívvá mind elméletben, mind gyakorlatban (ez 

utóbbi nála újságírást, politikai megnyilvánulásokat jelent). Az igazság fenséges, de soha nem 

tudjuk, mikor jutottunk el hozzá, az igazságosság viszont egyszerűbb fogalomnak tűnik (bár 

nem az), és mindannyian tudjuk, mikor birtokoljuk. Az igazságosság melletti szüntelen társa-

dalmi felszólalás a kulturális politika. Az előadásban a kulturális politikát mint gyakorlati gon-

dolkodásmódot kívánom értelmezni, konkrét példákon bemutatva, hogyan is lehetne ezt a gon-

dolkodásmódot nálunk Magyarországon, Közép-Európában vagy egyáltalán Európában kialakí-

tani és gyakorolni. Rá kívánok mutatni, hogy e gondolkodásmód kialakulása és elterjedése fel-

tétele lehet hosszú távon a demokrácia megmaradásának. 

NYÍRŐ MIKLÓS: KULTÚRA MINT PÁRBESZÇD – RICHARD RORTY A DEMOKRÁCIÁRÓL, 

KULTÚRÁRÓL ÇS KÇPZÇSRŐL 

Köztudott, hogy John Dewey demokráciára, illetve nevelésre vonatkozó úttörő megfontolásai 

kölcsönösen meghatározzák egymást, elválaszthatatlanul összefonódnak. Ugyanez mondható el 

az ezredforduló egyik legbefolyásosabb gondolkodója, a magát kifejezetten Dewey örökösének 

valló – s így aztán a demokrácia, valamint a nevelés-képzés ügyét hasonlóképpen a szívén vise-

lő – Richard Rorty neopragmatista nézeteiről is. Rorty Deweyhoz való viszonyát illetően tú l-

nyomórészt olyan jellegű írásokkal találkozhatunk a szakirodalomban (s e téren csak a legutób-

bi évek termése hozott némileg változást), amelyek nem csak hogy Dewey nézeteihez való hűt-

lenséggel vádolják – nem minden alap nélkül – Rortyt, hanem Dewey nézeteit kérik számon 

rajta, anélkül, hogy vizsgálat tárgyává tennék, milyen – nem csupán filozófiai, hanem a jelenko-

ri társadalom, demokrácia, kultúra mibenlétére vonatkozó – belátások rejlenek Rorty döntései 

mögött. Tanulmányom első részében ezért azt igyekszem összegezni, hogy a demokrácia és ez-

zel párhuzamosan a nevelés-képzés kérdései tekintetében Rorty mely főbb pontokon, s mely 

konkrét megfontolások alapján távolodik el intellektuális hőse, Dewey vonatkozó nézeteitől . E 

pontok és megfontolások rekonstruálása szolgál azután kiindulópontul ahhoz, hogy a tovább i-
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akban Rorty néhány átfogóbb nézetét – így elsősorban a kortárs liberális demokráciák krízisé-

nek általa diagnosztizált mozzanataira és egészében vett természetére, e demokráciák (krízisük 

hátterében rejlő) tradicionális önértelmezésére, egyáltalán az ember és a kultúra hagyományos 

képére, másfelől viszont a morális fejlődés természetére vonatkozókat – egymást megvilágító 

módon (s javarészt korábbi kutatásaim vonatkozó eredményeire támaszkodva, azaz összefogla-

lóan) vázoljam. Ez a kitekintés két célt szolgál: egyfelől Rorty Deweytól való (részleges) elt á-

volodásának tágabb hátterét hivatott megvilágítani, másfelől viszont ez teszi egyáltalán belátha-

tóvá, hogy miért is áll elő Rorty a kultúra mibenlétére vonatkozóan újszerű felfogással, az ún. 

„irodalmi kultúra‖ fogalmával. Tanulmányom záró harmadában az irodalmi kultúra e fogalmát 

– mindenekelőtt a tudás-orientált kultúra hagyományos eszméjét felváltani hivatott, „párbe-

széd‖-ként értett kultúrának a fogalmát, e párbeszéd teljesítőképességét – vizsgálom, Rorty ok-

tatással-képzéssel kapcsolatos megfontolásaira vonatkoztatva e vizsgálat eredményeit. 

MATTHIAS MUNKWITZ: A KULTÚRAKUTATÁS AKTUÁLIS KÇRDÇSEI ÇS ÚJ IRÁNYAI, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZGAZDASÁGTANI KUTATÁSRA 

A szerző a gazdasági tevékenységek kulturális alapjait és a kulturális közgazdaságtan viszonyát 

vizsgálja cikkében, a közgazdaság-történeti irodalom tanulmányozásából nyert ismeretekre tá-

maszkodva. Különös hangsúlyt helyez a kulturális intézmények hatékonyságának a vizsgálatára, 

legfőképpen arra, hogy milyen hatással vannak ezek a regionális értékciklus alakulására a mu l-

tiplikátorok és külső tényezők függvényében. 

KÖTELES LAJOS: A KULTÚRAKÖZVETÍTŐ INTÇZMÇNYEK SZEREPE A TÁRSADALMI MEGÚJULÁSI 

FOLYAMAT ELŐREHALADÁSÁBAN BÇKÇS MEGYÇBEN AZ 1970-80-AS ÇVEKBEN 

Az agrárjellegű térségek konzervatív gazdasági-társadalmi struktúrájában a kultúraközvetítő 

intézményekre jellemző, hogy nagyobb szerepük volt és van a fejlődési folyamatok innovációs 

feltételeinek megteremtésében, mint a fejlettebb urbánus területeken.   

Békés megye egykori, nagy számban kialakult mezővárosaiban a 19. század második felében 

végbement gyors ütemű agrárkapitalista fejlődés teremtette meg azt a helyi társadalmat, amely 

magasabb szintű oktatási, kulturális, tudományos intézményeket hozott létre.  A zsidóság elpusz-

títása – elűzése és a művelt polgári csoportok társadalmi kirekesztése nyomán az 1950-es évek-

ben a tradicionális kultúraközvetítő rendszer megszűnt, vagy elveszítette társadalmi beágyazot t-

ságát. 

Az 1960-as években a szocialista gazdaság és társadalom modernizációjának kényszere újra 

lehetőséget adott a „valódi‖ társadalmi igényeket szolgáló kultúraközvetítő intézményrendszer 

létrehozására, megújítására. Békés megyében – részben a két világháború közötti időszak ta-

pasztalatainak felhasználásával – elsőként a művelődési intézményrendszerben bontakoztak ki a 

társadalmi megújulás új törekvései. 

Az 1968-ban szervezett életmódkutatás, a művelődési otthonok tevékenységének tudomá-

nyos vizsgálata, a kulturális tervezés bevezetése, a helyi könyvkiadás, majd a tudományos kuta-

tások tudatos támogatása olyan szellemi-innovációs folyamatokat generáltak, amelyek az 1980-

as évek végére egy új, alternatív gazdasági-társadalmi fejlődési út lehetőségeit is megteremtet-

ték. A szerző a szocializmusban végbement regionális innovációs folyamat összefüggéseit vizs-

gálja, különös tekintettel annak társadalmi-politikai hátterére. 



351 

BRACHINGER TAMÁS: A JÖVŐ KULTÚRAKÖZVETÍTŐ SZAKEMBERÇNEK SZAKMAI PROFILJA 

„A jövővel kapcsolatban minden ember téved‖ állította Milan Kundera, de talán érdemes d i-

lemmáznunk a kultúra munkásainak – hivatásosok és önkéntesek – szakmai ethoszán, szakmai 

profilján, jövőképén és egyáltalán a kultúraközvetítés gyűjtőfogalma alá rendelt gyakorlatok, 

tevékenységek irányultságán a dinamikusan változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet 

keretei között. 

A hálózatosodás világában, a szimbolikus – kulturális – javak gazdasági-társadalmi jelentő-

ségének erősödése, a kultúra terjedésének új útjai mentén alaposan át kell gondolni a kulturális 

szakemberek szerepéről alkotott klasszikus felfogást , és ehhez fel kell vetni a szakemberképzés 

eddigi érdemeit és kudarcait. Szembesülnünk kell azzal, hogy a munkaerő piaci kihívások és 

társadalmi szükségletek mennyire igazolták vissza a közelmúltban választott képzési megoldá-

sokat, azért, hogy ne csak a rövid távú alkalmazkodásban, hanem a távlatos fejlődésben is jó 

legyen a szakemberképzés és jó legyen a kultúraközvetítő szakma.  

ÚJVÁRI EDIT: A MÚZEUMANDRAGÓGIA LEHETŐSÇGEI A SZEGEDI REÖK-PALOTÁBAN 

A szegedi Reök-palotában működő Regionális Összművészeti Központ a kortárs képzőművé-

szek bemutatkozására nyújt lehetőséget, valamint félévenként egy-egy nagyobb volumenű tárla-

tot rendez. Jelenleg – több kortárs kiállítás mellett – Rembrandt rézkarckiállítás látható a kiállí-

tótermekben. 2008 tavasza óta rendszeres múzeumandragógiai foglalkozások zajlanak a REÖK-

ben. Az időszaki kiállítások tárlatvezetései és a kiállításokhoz kapcsolódó, elmélyültebb tanu l-

mányozást lehetővé tévő hetenkénti REÖK önképzőköri foglalkozások a napi gyakorlatban b i-

zonyítják a múzeumi kultúraközvetítés iránti igényt. Ugyanakkor a programok során a tárlatve-

zetők és az önképzőköri foglalkozásokat tartók számára is körvonalazódnak azok a konkrét mú-

zeumlátogatói elvárások, amelyekhez hozzá kell igazítani a múzeumandragógiai programkínála-

tot. A kiállításokon megvalósítható kultúraközvetítés a felsőfokú tanulmányokba is integrálható, 

mindenekelőtt a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében az andragógia szak múzeumpedagó-

gia specializációs képzésében résztvevő hallgatók számára teremt remek alkalmat a kiállítóte-

rekben zajló munka, a tanulmányok kiegészítésére és szakmai gyakorlatra egyaránt. E sokrétű 

múzeumi kultúraközvetítői szerepkör szakmai tapasztalatainak összegzésére vállalkozik az elő-

adás. 

KOVÁCS ANETT: A ZSOLNAY CSALÁD ÇS GYÁR TÖRTÇNETE 

Pécs városában érezhetően jelen van a Zsolnay-kultusz. A család és a gyár meghatározó helyet 

foglal el a város történetében. A nemzetközi hírűvé vált Zsolnay név már 155 éves múltra tekint 

vissza. Hatására vált Pécs a 19-20. században világszerte ismerté. A Zsolnay család kultúraköz-

vetítő szerepét nem lehet elvitatni. Tanulmányom és előadásom célja bemutatni a Zsolnay Gyár 

létrejöttének történetét a kezdetektől az államosítás időszakáig, valamint a család életét, min-

dennapjait és Zsolnay Vilmos kiemelkedő munkásságát. 
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KLEISZ TERÇZ: PROFESSZIONÁLIS ÇS ÇRTELMISÇGI SZEREPEK A NÇPMŰVELÇS 

SZAKMAFEJLŐDÇSÇBEN 

A népművelés, a felnőttoktatás, a szociális munka, a közösségfejlesztés  egymást átszövő, egy-

másból kinövő, egymással szembenálló változatai a társadalomjobbító civil önkéntességből, 

különféle felvilágosító mozgalmakból nőttek ki, s a közjóért tenni akaró értelmiségiek által mű-

velt területekként rögzíthetők a XX. század első feléig mind Európában, mind Amerikában, 

amelyek módjával mutatták csak fel a professzionalizáció bármely jegyét. Az értékvezéreltség, 

az általános értelmiségi kultúraközvetítő szerep adta lényegüket. A tanulmány azt kívánja rövi-

den áttekinteni, hogy a felnőttek művelődését ösztönző gyakorlatokból miképp formálódnak 

szakmásodási utak, s a magyar fejlődésmenet milyen sajátosságokkal bír a nemzetközi metsze-

tekhez képest. 

Pár éve interjúkat készítettem kulcsszerepet vivő szakemberekkel, akik ott voltak a szakma-

fejlődési utak döntő eseményeinél, történéseinél, hiteles, tiszteletet kivívott személyiségek, ak i-

ket mindig érdekelt az adott professzió maga. A megkérdezettek között nincs 50 éven aluli, vi-

szont több is akad, aki 70 éven felüli, tehát nagy íveket látnak. Çrdekelt, milyen módon értéke-

lik ezt a professzionális területet, szakmának tartják-e, mely paramétereket gondolják döntőnek 

benne, milyen módon kötik hozzá az értelmiségi szerepek opcióit. 

Abstracts  

JÁNOS BOROS: CULTURAL POLITICS AS THE PHILOSOPHY OF DEMOCRACY 

Richard Rorty tells us, that philosophers looked during centuries for truth. The problem with 

this project is, that we cannot exactly know, when we reach truth, and anyway, there is too 

many truth concept on the market, that we cannot have any hope of agreement. There cannot be 

imagined a situation, that all people would change the same truth and the same concept of truth . 

In contrary to that, or besides it, the other classical and contemporary problem was and is the 

question of justice or truthfullness, the possibilities of interpretations and realizations of it. 

Rorty urges, that as long there is injustice in the world, philosophers should turn toward this 

concept of practical philosophy. They should become active in theory and in praxis (this latter 

means by him to write journal articles and to make politikal statements or comments). The truth 

is sublime, but we can never know, when we reached it, the truthfulness seems to be more 

simple (it is not), but anyway, we all know, when we have it. The continuous engagement for 

justice is the cultural politics. In my lecture I would like to interpret cultural politics as a 

practicall style of thinking, and I would like to show on examples, how we could develop and 

practice this kind of thinking in Hungary, in Central Europe and in Europe. I would like to point 

out, that the elaboration and the dissemination of this kind of thinking can make the world safe 

for democracy, or that it can be the condition of possibility of a longevity of democracy on our 

continent – and perhaps in the world. 
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MIKLÓS NYÍRŐ: CULTURE AS CONVERSATION 

– RICHARD RORTY ON DEMOCRACY, CULTURE, AND EDUCATION 

As it is well known, John Dewey‘s views on democracy, and those on education, mutually 

define one another, they interweave, inseparably. The same can be said about the views of one 

of the most influential thinkers of the past decades, namely, the neopragmatist Richard Rorty. 

Rorty explicitly regarded himself as a heir of Dewey‘s thought, and considered the issues of 

democracy and education no less important than Dewey did. As to the relation between Dew-

ey‘s and Rorty‘s thought, however, in the pertaining literature one finds mostly writings which 

not only accuse Rorty – not alltogether without reason – of becoming faithless to Dewey‘s 

ideas, but also take him to task for his departing considerations, without an explicit examination 

of Rorty‘s reasons for doing so – reasons which are not exclusively philosophical, but rather, 

frequently drawn from insights regarding the nature of contemporary society, democracy, and 

culture. Therefore, in the first part of my paper I‘ll try to summarize those main points – and 

also the underlying particular considerations of Rorty – on which their views on the issues of 

democracy and education differ. 

The reconstruction of these points and considerations serves, henceforth, as a starting-point 

for sketching some of Rorty‘s more comprehensive views, primarily those on the aspects and 

overall nature of the crisis of contemporary liberal democracies, on the traditional self -image of 

these democracies (as the background of that crisis), the traditional picture of man and culture 

as such, but again, the nature of moral development. (For such a summary I would heavily draw 

on the results of my previous research-work.1) There are two reasons for outlining these views 

of Rorty: they are the ones that frame the broader background of his (partial) departure from 

Dewey, and also, they alone make it understandable, why Rorty puts forward a novel notion of 

culture, namely, the notion of a so called „literary culture‖. In the last third of my paper I‘ll 

examine the conception of this literary culture – above all the conception of „culture as 

conversation‖ (and particularly the possible accomplishments of „conversation‖) which is to 

replace according to Rorty the traditional notions of „culture centering on knowledge‖ –, and I 

also plan to relate the results of that examination to some of Rorty‘s more particular views on 

education. 

MATTHIAS MUNKWITZ: GEGENWÄRTIGE UND NEUE RICHTUNGEN DER KULTURFORSCHUNG – 

UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER FORSCHUNGEN IN DEN 

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

Der Autor beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit einer Analyse der Beziehungen zwischen 

kulturellen Grundlagen des Wirtschaftens und deren Berücksichtigung in Forschungsarbeiten 

zur kulturellen Ökonomik. Hierzu erfolgt ein wirtschaftsgeschichtlicher Diskurs. Andererseits 

werden Kulturbetriebe als Unternehmen unter den Gesichtspunkten von Effektivität und 

Effizienz untersucht. Dabei stehen vor allem deren Wirkungen auf die regionalen 

Wertekreisläufe unter dem Gesichtspunkt von Multiplikatoren und externen Effekten im 

Vordergrund. 
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LAJOS KÖTELES: WHAT ROLE THE INSTITUTIONS FOR CULTURAL MEDIATION PLAYED IN 

FOSTERING SOCIAL REFORMS IN BÇKÇS COUNTY IN THE PERIOD OF 1970S AND 80S. 

In the conservative socio-economic structure of agricultural areas, it has been much more the 

characteristic of culture-transmitting institutions to have a greater role in establishing the 

innovational conditions of developmental processes than in the more developed urban areas. 

The rapid agrarian-capitalist development that took place in the second half of the 19th century 

in the former numerous market-towns in Békés-County, created strong local communities, 

which established higher-level educational, cultural and scientific institutions. 

In the 1950s the traditional culture-transmitting system ceased to exist or lost its societal 

embeddedness on account of the extermination or expulsion of the Jews and the social 

exclusion of the learned bourgeois groups.  

In the 1960s the pressure of socialist economy and social modernisation provided an 

opportunity again for the establishment and renewal of the institution system serving ―real‖ 

social needs. In Békés-County – partly making use of the interwar-period experience – the new 

endeavours of social renewal unfolded, first of all, within the cultural insti tution system. The 

lifestyle research organised in 1968, the scientific examination of the activities in the 

community centres, the introduction of cultural planning, the local publishing of books then the 

conscious support of scientific researches generated such mental-innovational processes that 

created the opportunity also of a new, alternative socio-economic path of development by the 

end of the 1980s. 

The author examines the relations of the regional, innovational processes during the socialist 

era, with special respect to its socio-political background. 

TAMÁS BRACHINGER: THE FUTURE PROFILE OF THE CULTURAL MEDIATOR 

The cultural practitioners have to think about their vocational ethos, the profile of the vocation, 

their vision and on recent issues attached to what altogether is named under the collective term 

of the culture mediation to see the social and economic orientations changing dynamicly, the 

trend of practices and activity-patterns within the frameworks of broader cultural environment. 

In the network society, where the symbolic aspects – cultural ones become more significant, 

alongside with the strengthening of the socio-economic importance of goods, it is necessary to 

think through the new roads for spreading culture thoroughly from the viewpoint of the cultural 

specialists' role to see how it has moved from the classic notion. It is necessary to bring up the 

successes and the failures of the education of experts until now. We have to confront the 

outputs of the professional training to the workforce needs in the market and to social needs 

whether they justify the training solutions selected in the recent past, because not only short-

range adaptation is the goal, but preparing good cultural experts for the longer range social 

development and for the profession. 

EDIT ÚJVÁRI: OPPORTUNITIES FOR MUSEUM ANDRAGOGY IN REÖK-PALACE, SZEGED 

The so-called Regional Arts Center, operated in the building of Reök Palace hosts exhibitions 

of contemporary artists and also presents exhibitions of greater significance twice a year. At the 

moment – among a great number of contemporary exhibitions – Rembrandt‘s etchings are being 

displayed in the halls of Reök Palace. Since spring 2008, museum andragogical activities are 
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held in the Reök Palace. The lectures in the art gallery and the different REÖK-activities, 

courses for further studies held every week are practical proofs that there is a real demand for a 

so-called everyday cultural mediation in museums. Also, the lecturers in the art gallery and the 

colleagues leading the activities and courses for further studies are getting aware of the fact that 

there are certain demands raised by the museum visitors, to which the museum andragogical 

programs have to be fitted and be adjusted to. The cultural mediation to be reali sed at the 

exhibitions can also be integrated into higher education. The work in the exhibition halls, both 

as a complementary activity beside the studies and the professional practice in the Reök Palace 

is a great opportunity especially for the students of the major andragogy with museum 

pedagogy specialization at the Adult Education Institute of the Pedagogical Faculty „Gyula J u-

hász‖, University of Szeged. The aim of the lecture is to give a summary of the professional 

practice of the compound activity of this kind of museum cultural mediation. 

ANETT KOVÁCS: THE HISTORY OF ZSOLNAY FAMILY AND THE FACTORY THEY FOUNDED IN PÇCS 

The Zsolnay cult is sensibly present in the city of Pécs. Both the family and the factory have a 

special place in the history of the city. The internationally renowned Zsolnay name can look 

back on a 155-year-long history by now. It is the influence of this name that made Pécs well 

known all around the world in the 19th and 20th centuries. Noone can controvert the culture -

mediating role of the Zsolnay family. The aim of my study and lecture is to introduce the 

everyday life of the family, the work of Vilmos Zsolnay, and the history of the Zsolnay factory 

from its establishment to the time it was secularised. 

TERÇZ KLEISZ: PROFESSIONAL AND INTELLECTUAL ROLES – THE ADULT EDUCATORS 

The heritage of the profession of cultural practitioner and adult educators is deeply rooted in 

social movements that aimed to put people as and end themselves as a measure of their 

endeavours. A belief in enlightenment and humanistic values was considered to be enough to do 

a good practice. The aim of cultural dissemination activities is mainly enabling and empowering 

people, So the real problem of professionalization for this area is how to perform competently 

according to professional standards parallel with the task of not creating dependency and 

exercise control over clients. What is considered to be professional competence apart from the 

value-sets of intellectuals? Professionalization revolves around the principle that members 

achieve relative autononomy on their work (goals, content, terms, methods). Professionalizing 

as a collective project carves out this autonomy into institutionalized forms. 

Contrary to the professionalization pattern in liberal democracies where the state performed a 

relatively passive role and consequently the professional organisations themselves created their 

training, accreditation and credentialling, in Hungary the profession of adult education after 

1948 was created largely by the state. The political forces were explicitly dominant in shaping 

the steps towards professionalization. Interviews were made with key-figures in the Hungarian 

professionalization process of adult education and community cultural work. They have been in 

the forefront of profession-building and have voiced important issues. Apart from gathering 

from them first-hand data, they offered valuable reflection and assessment on proceedings. 
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BOROS JÁNOS :  Kulturális  pol it ika  mint  a demokrácia f i lozófiája  

Richard Rorty szerint a filozófusok évezredeken keresztül keresték és mindmáig keresik az 

igazságot, ám ezzel az a baj, hogy nem tudhatjuk, mikor találtuk meg azt, és egyáltalán: túl sok 

igazságfogalom van ahhoz a piacon, hogy ebben valaha is megegyezhetnénk. Nem tudunk el-

képzelni egy olyan helyzetet, amikor minden ember ugyanazt az igazságot vagy ugyanazt az 

igazságfogalmat választaná. Ezzel ellentétben, vagy emellett, a másik nagy klasszikus kérdés az 

igazságosság volt, ennek értelmezése és megvalósítási lehetőségei. Rorty sürgeti, hogy mindad-

dig, amíg igazságtalanság van a világban, a filozófusok inkább a gyakorlati filozófia ezen fo-

galma felé forduljanak, és váljanak aktívvá mind elméletben, mind gyakorlatban (ez utóbbi nála 

újságírást, politikai megnyilvánulásokat jelent). Az igazság fenséges, de soha nem tudjuk, m i-

kor jutottunk el hozzá, az igazságosság viszont egyszerűbb fogalomnak tűnik (bár nem az), és 

mindannyian tudjuk, mikor birtokoljuk. Az igazságosság melletti szüntelen társadalmi felszóla-

lás a kulturális politika. Az előadásban a kulturális politikát mint gyakorlati gondolkodásmódot 

kívánom értelmezni, konkrét példákon bemutatva, hogyan is lehetne ezt a gondolkodásmódot 

nálunk Magyarországon, Közép-Európában vagy egyáltalán Európában kialakítani és gyakorol-

ni. Rá kívánok mutatni, hogy e gondolkodásmód kialakulása és elterjedése feltétele lehet hosszú 

távon a demokrácia megmaradásának. 

 

A kulturális politika feltétele Rorty szerint 

Rorty Deweyre támaszkodva alakítja ki a kulturális politika fogalmát. Dewey ifjú korában hege-

liánus volt, és egész útja során megőrizte a dialektikus gondolkodásmódját, azt azonban nem az 

abszolút szellem megnyilvánulásának, hanem az embernek a természettel való folyamatos inte r-

akciója és küzdelme módjának tartotta. Úgy vélte, hogy a gondolkodás és a filozófia nem elvont 

teóriák létrehozására vagy örök igazságok megragadására kell, hogy szolgáljon, hanem arra, 

hogy „fenntartsa az emberiség folyamatos beszélgetését arról, hogy mit kezdjen önmagával.‖ 

Ezek a beszélgetések, morális és politikai viták vezettek ahhoz, hogy megváltoztattuk társada l-

mi együttélési módjainkat, és hagyományos hierarchikus berendezkedések vagy diktatúrák után 

létrehoztuk a demokráciát. Rorty szerint a filozófia újdonsága napjainkban az lehet, hogy be-

avatkozik a kulturális politikába, sőt Dewey szerint ennek kellene a filozófia fő feladatának 

lennie. Dewey pragmatikusan látta a társadalomhoz való gondolkodói viszonyulást is, azt áll í-

totta, hogy csak azok a társadalomelméleti eszmék vagy ötletek érvényesek, amelyeknek gya-

korlati következményei vannak, más szóval, ami nem eredményez gyakorlati változást, annak 

nem kellene filozófiai relevanciával bírnia. A filozófia számára „társadalmi remény‖ (social 

hope) vagy annak hordozója, amely cselekvési programokban jelenik meg. A filozófia erőfeszí-

téseinek arra kell irányulnia, hogy gyakorlati következményekkel járó eszméket dolgozzon ki, 

melynek segítségével érzékennyé tudják tenni az embereket, hogy elgondolkodjanak, kik is ők 

valójában, mi fontos számukra. 

Az értelmiségiek és köztük a filozófusok feladata saját koruk problémáira való reakcióként 

egyrészt a kortárs folyamatok elemzése, másrészt új eljárások, gondolkodási módok, beállítódá-

sok kidolgozása és javaslása. A demokrácia antik értelmezése, majd modern újrafeltalálása nem 

történhetett volna meg a filozófusok munkája nélkül. A mai filozófiák megítélése és a filozófiák 

közti választás megkönnyítése érdekében is azt javasolja Rorty, nézzük meg, hogy a különböző 
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alternatívák adnak-e valamilyen új, jobb értelmezést arra, hogy kik vagyunk, kikké válhatunk, 

hogyan tudunk jobb cselekvési terveket kidolgozni vagy miként tudnánk inkább beteljesíteni 

egy jobb közös jövő iránti vágyainkat. Ha erre utaló jelek nincsenek egy filozófiában, akkor 

nincs értelme művelni azt. A filozófia legyen a demokrácia szolgálóleánya, azaz a társadalmi 

igazságosságé – az igazság keresése úgyis teljesen hiábavaló, ahogy ezt a filozófiatörténeti ta-

pasztalataink is mutatják. Rorty és Dewey felfogása mögött a demokraták azon jogos türelmet-

lensége rejlik, hogy a lehető leghamarabb és a lehető leghatékonyabban növeljük a társadalom-

ban az igazságosság érvényesülését. Rorty szerint azonnal érezzük, ha valami igazságtalan, nem 

kell hozzá túl nagy teória: a feladat inkább az igazságtalanság érzésünk tagolása, vagyis annak 

kimutatása, hogy hol milyen módon igazságtalan egy cselekvés, cselekvésmód vagy intézmény. 

A filozófusok fő feladata minden korban az igazságosságból kisemmizettek, azaz az elnyomo t-

tak védelme lenne. Nem puszta akciókkal, hanem inkább megfelelő nyelvezet és gyakorlati 

megoldások kidolgozásával. A filozófiának több mint kétezer éves felvilágosodás -hagyományát 

követve, az elnyomó struktúrák alóli felszabadulást kell elősegítenie. Ez a kétségtelenül ma ba l-

oldalinak hitt hagyomány a filozófiának mindig sajátja volt, ez a filozófiai hagyomány lényege: 

még a legkonzervatívabbnak hitt filozófia is forradalmi volt és mindig az is marad, amennyiben 

mindig újra rákérdez a fennálló viszonyok igazságosságára, a morál végső összefüggéseire, 

vagy a metafizika nagy törvényeire, melyek nem csak konzerváló erővel bírhatnak, de a konkrét 

történeti összefüggés relativizálásával bátor és sürgető cselekedetekre sarkallhatnak.  

Mindezek ellenére megkérdőjelezhető Rorty kizárólagos reményteli akcionizmusa, és szem-

benállása, sőt ellenállása a teoretikus filozófiával, amikor azt állítja, hogy „a filozófia 

professzionalizációja, egyetemi diszciplínává való alakulása szükségszerű rossz volt. Támogatta 

azokat a kísérleteket, hogy a filozófiát autonóm kvázi tudománnyá változtassák. Ezeknek a kí-

sérleteknek ellen kellene állni.‖ A jó akciókhoz a világ működésének természetét is fel kell tár-

ni, és ehhez a teoretikus, azaz professzionális tudományok mindegyikére, és a teoretikus filozó-

fiára is szükség van, beleértve nemcsak az etikát, hanem az ismeretelméletet és a metafizikát is. 

Bár soha senki nem tudta megmondani, milyen közvetlen társadalmi haszna van az ismerete l-

mélet vagy a metafizika művelésének, az értelem művelésén keresztül fogalmi készletünk és 

gondolkodásunk differenciáltságához is hozzájárult. Csak ha izgalmas, meglepő összefüggése-

ket tud feltárni, csak ha új utakat tud felmutatni ott, ahol mások nem látnak lehetőséget, csak 

akkor lesz a filozófia érdekes a demokráciában a köz számára. Ehhez azonban vitathatatlanul 

élesíteni és történeti tapasztalatokkal feltölteni kell az elmét, azaz teoretizálni is kell. A filoz ó-

fiának egyszerre kell tehát teoretikus autonómiára és gyakorlati együttműködésre törekednie 

anélkül, hogy valamelyik oldalon leragadna. Kantot parafrazeálva mondhatjuk, az elméleti filo-

zófia gyakorlat nélkül üres, a gyakorlati filozófia elmélet nélkül vak. Rorty szavaival, „minél 

inkább együttműködik a filozófia más emberi tevékenységekkel – nem csak a természettudo-

mányokkal, de a művészettel, az irodalommal, a vallással és a politikával is –, annál inkább 

releváns lesz a kulturális politika számára, és annál inkább hasznossá válik. Minél inkább au-

tonómiára törekszik, annál kevesebb figyelmet érdemel.‖ 

Minél kevesebb autonómiára törekszik, akkor is egyre kevesebb figyelmet érdemel: a filozófia 

története során, és napjainkban éppen mindig akkor volt a legjobb, amikor úgy törekedett auto-

nómiára, hogy közben tudta, hogy nem csak nem lehet teljesen autonóm, de a teljes autonómia 

egyszerre lehetetlen és nem is kívánatos, és mikor úgy törekedett autonómiája feladására, hogy 

éppen a törekvésében vált minden másnál függetlenebbé. E feladások és törekvések nem anny i-
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ra a filozófiát művelő szándékától függenek, mint sokkal inkább azon fogalmak működésmódjá-

tól, amelyekkel a filozófiának dolga van. E fogalmaknak pedig valahogy azokkal az összefüg-

gésekkel van dolguk, melyek egyszerre feltételei vagy manifesztációi világban gondolkodó és 

cselekvő emberi mivoltunknak. A kulturális politika Rorty által javasolt képét, melyről a követ-

kezőkben szólni fogok, kiegészítem azzal, hogy a kulturális politika mint filozófiai gyakorlat 

leginkább az elmélettel kiegészítve értelmezhető és kívánatos.  

 

A kulturális politika rortyánus fogalma 

A kulturális politika Rorty szerint elsősorban nyelvpolitika. „A ’nyelvpolitika fogalma’ egyebek 

mellett arról szóló érveket jelent, hogy milyen fogalmakat használjunk.‖ Nem állami, intézmé-

nyes vagy politikai nyelvpolitika (értsd ez utóbbit: hogy a politikusok mondják meg, milyen 

legyen a nyelvpolitikánk) hanem a nyugati demokrata nyelvpolitikája: amelyet minden demok-

rata saját magán kezd el, saját nyelvhasználatán, és adja tovább beszédében, megnyilvánulása i-

ban, tanulmányaiban, oktatásában és előadásaiban. Valójában ez inkább kulturális e tika, mellyel 

folytonos lesz a politika. Ahogy Dewey követeli: a demokrácia ne elsősorban államforma vagy 

alkotmány ügye legyen, hanem mindenkinek a személyes morális ügye. Csak így, tényleges 

moralitással feltöltve lesz hosszabb távon életképes és eredményes a demokrácia. Amikor Dew-

ey felismeri, hogy valójában minden amerikai lelkesen támogatja saját államának berendezke-

dését, akkor felszólítja polgártársait, hogy ne csak és elsősorban ne a leírt törvényeket kövessék, 

melyek pusztán a személyes moralitás meghosszabbításai lehetnek, hanem az amerikai demok-

rácia iránti lelkesedésük tényleges struktúráját felismerve jöjjenek rá, hogy annak alapjai morá-

lis eredetűek, és minden moralitás az egyénre épül, az egyénre vonatkozik és az egyénből táp-

lálkozik. Nem lesz hosszú életű a demokrácia, ha a benne élők nem internalizálják az alapító 

morális elveket, és nem teszik azokat saját morális elveikké.  

A kulturális politika vagy inkább etikopolitika paradigmatikus esetei azok, amikor azt mondjuk, 

a franciáknak abba kellene hagyniuk, hogy boche-nak nevezzék a németeket, vagy hogy az afri-

kai amerikaiakat négereknek nevezzék. A tolerancia növekvő mértékének oda kell vezetnie, 

hogy az ilyen megkülönböztetésükben elválasztó fogalmak használatai felszámolódjanak. A 

kulturális politika nem az, hogy vitába szállunk a gyűlöletbeszéd gyakorlóival, hanem az, hogy 

megszabadulunk egész témaköröktől. 

A Rorty féle kulturális politika képviselői sürgetik például, hogy vessük el az olyan foga l-

makkal jelzett beszédmódokat, mint „faj‖ vagy „kaszt‖, azaz hagyjunk föl azzal, hogy „az em-

beri közösséget a genealógiai leszármazás alapján osszuk föl‖. Hozzátehetjük, hogy az emberi 

közösséget társadalmi vagy politikai származása szerint osszuk föl, vagy hogy toleráljuk az 

ilyen felosztásoknak megfelelő gyakorlatokat. A beszédmódunkkal és témáinkkal csökkenteni 

kell annak esélyeit, hogy olyan kérdéseket tegyenek föl, hogy kik valakinek az elődei, vagy , 

hogy olyan kifejezéseket használjanak, mint „nemesvérű‖, „kitaszított‖, „vegyes házasság‖ és ha-

sonlók. Az ilyen nyelvpolitika proponálói szerint az emberek megítélése mint férj vagy feleség, 

alkalmazott, tulajdonos vagy hivatalviselő ne a származás vagy az elődök alapján történjék, hanem 

aszerint, hogy milyen az illető viselkedése és milyenek a cselekedetei, kommunikációi. 

Az ellenvetésre, hogy „de tényleg vannak örökölt különbségek‖ Rorty azt válaszolja, hogy elis-

merhetjük, hogy vannak különböző gének, de azt nem, hogy vannak különböző fajok. Eszerint örö-

költ fizikai jegyek lehetnek, de ez nem lehet indok, hogy felmondjanak egy tervezett házasságot, 
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vagy hogy valamely politikai jelölt ellen szavazzanak. Orvosi célokra használhatjuk a genetikus 

átadás fogalmát, de semmiféle más összefüggésben nem szabadna ezt emlegetni. 

A „faj‖ vagy a „nemes vér‖ esetében feltehető olyan kérdések, mint „van egyáltalán ilyes-

mi?‖ vagy „beszéljünk ilyesmiről?‖ egymással felcserélhetőknek tűnnek. Ha tehát az, hogy van -

e valami és beszéljünk-e róla ugyanazzal a gyakorlati jelentőséggel bír, akkor azt is állíthatjuk, 

hogy döntés vagyis etika és politika kérdése az ezekről való beszédmód. Rorty ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy természetesen vannak olyan esetek, amikor a kétfajta kérdésre adott válasz 

felcserélése ostobaságnak tűnik. A természettudományok haladnak a maguk útján, és az  elemi 

részecskék tudományos felfedezésére vonatkozó kérdések nem ugyanazok, mint az a politikai 

kérdés, jó-e az emberiségnek, hogy természettudósok elkezdtek gondolkodni a maghasadásról.  

Rorty azért beszél a faj és a maghasadás kérdéséről egy kalap alatt,  hogy érzékennyé tegye a 

hallgatóságot a kérdésre, „hogyan tudjuk megmondani, ha egyáltalán, hogy mikor tárgyalható 

valami létezésének kérdése függetlenül társadalompolitikai céljainktól‖? A kultúrát egységes 

egésznek tekintve, melynek a tudományok, a művészetek, a politika és a hétköznapi beszéd 

egyaránt részei, felmerül a kérdés, mely területekre vonatkoztatható a kulturális politika és me-

lyekre nem. 

Filozófusok és természettudósok általában úgy vélik, hogy a létezőkről történő beszéd meg-

előzi a kulturális politikát. Addig, amíg nem tudjuk, hogy valami létezik-e, nincs értelme fel-

tenni a kérdést, vajon helyes-e, ha beszélünk róla. Rorty nem ért egyet ezzel a felfogással, sőt, 

mint mondja, „amellett kívánok érvelni, hogy a kulturális politika helyettesítse az ontológiát‖. E 

kérdés maga is a kulturális politikához tartozik. Rorty William Jamesre hivatkozik, aki szerint 

minden kérdésünknek – így az ontológia és a természettudomány kérdéseinek is – abba a kér-

désbe kellene torkollnia, hogy mi képes nagyobb boldogságot (happiness) és ebben az értelem-

ben jobb világot létrehozni. Ezért a jamesiánus felfogás szerint helyes azt állítanunk, hogy a 

kutatást vagy a nyelvhasználatot le kell állítani, ha az bármilyen módon is ártalmas lehet embe-

rek számára. E felfogás szerint nem kell kutatni, hogy vajon a fizikai jellemzők és az intelligen-

cia összefüggenek-e egymással. Ha egy fizikai kutatás még veszélyesebb fegyverek kidolgozá-

sához vezethet, akkor a kutatásokat le kell állítani. Ezzel a felfogással természetesen szembe-

szállnak azok, akik a kutatás szabadságát és az igazság megtalálásának imperatívuszát hangsú-

lyozzák. A kutatásszabadság élharcosai pragmatikusan azzal érvelnek, hogy hosszabb távon 

akkor tudunk az emberiség jobblétéhez hozzájárulni, ha megismerjük a természet  törvényeit. Az 

ellentábor hívei pedig azt állítják, hogy a rövidtávú veszélyek ellensúlyozzák a hosszú távon 

lehetséges javakat. 

A Jamest követő Rorty szerint valamennyi hitünk a világgal való interakció eredménye, és 

ezek jövőbeli alkalmazása attól függ, hogy milyen további interakciókat tartunk kívánatosnak. 

Az igazság fogalma pusztán bók az általunk támogatott kijelentések irányába, de nincs valósá-

gos tartalmuk. Az igazság fogalmát a sikeres társadalmi gyakorlat érdekében használjuk, és nem 

fordítva. Az igazság fogalmának fel kell oldódnia az igazságosságéban, az embertársaink iránti 

elkötelezettségben. 
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NYÍRŐ M IKLÓS :  Kultúra mint  párbeszéd  

Richard Rorty a demokráciáról, kultúráról és képzésről  

Ahogyan a kutatás bármely területén mindenkor elengedhetetlen az egyes részkérdések elemző 

feltárása, úgy újra és újra szükség van arra is, hogy a vizsgált kérdéseket egyúttal holisztikus 

megközelítésben, kontextusuk egészét tekintve is vizsgáljuk. Annál is inkább hangsúlyozandó a 

holisztikus szemlélet szükségessége, mivel az úttörő elgondolások, melyek kulturális gyakorla-

tainknak – legalábbis hallgatólagosan – irányt szabnak, többnyire ilyen átfogó megközelítések 

keretében születtek és születnek meg. Az alábbiakban mindenekelőtt éppen azt a kérdést szeret-

ném a figyelmükbe ajánlani, hogy a mai helyzetben vajon milyen mértékben, s milyen értelem-

ben tekintsünk a kultúra és a képzés problémáira úgy, hogy azok valamely még átfogóbb prob-

lémával, nevezetesen a demokrácia ügyével fonódnak egybe? Ezt a kérdést itt egy intellektuális 

konfrontáció példáján vizsgálom. Az ezredforduló egyik legnagyobb hatású gondolkodója, az 

amerikai Richard Rorty kultúrára és képzésre vonatkozó nézetei ugyanis – miként igyekszem 

azt megmutatni – kifejezetten egy, a jelenkori demokráciák krízisével való szembenézés során 

fogalmazódnak meg. Ez a válság azonban a tekintetben is kihívás elé állítja Rortyt, hogy az 

úgyszólván árnyékot vet, válságba sodorja azokat a demokráciára és nevelésre vonatkozó e l-

gondolásokat is, amelyeket Rorty intellektuális példaképétől, John Deweytól örökölt. Hogy 

Rorty kiindulópontját a maga jelentőségében mérhessük föl, először tehát Dewey néhány köz-

ponti elgondolását vázolom (I). Ezt követően a kortárs liberális demokráciák Rorty által diag-

nosztizált krízisét, s az e diagnózisból levont következtetéseit összegzem (II). Végül arra igyek-

szem rámutatni, hogy a kultúra és a képzés tekintetében milyen főbb – hagyományos nézetein-

ket illetően terapeutikus jellegű – javaslatokkal áll elő Rorty (III). 

 

I. 

Ami a demokrácia kérdését illeti, Dewey és Rorty egyaránt elutasítják azt, hogy „demokrácián‖ 

pusztán a „politikai‖ berendezkedés egy fajtáját értsük. A szó „konstitucionalista‖ értelme sz e-

rint a demokrácia már azzal megvalósul, hogy kiépül egy, az alkotmányon nyugvó demokrati-

kus kormányzási rendszer. Ezen túlmenően azonban Dewey és Rorty a legmesszebbmenőkig 

elkötelezettek a demokratizálási folyamatok szükségessége mellett is. E folyamatok magukba 

kell foglalják – miként Dewey vallja – a „jogok demokráciáját‖, de a „társadalmi és a gazdasá-

gi demokráciát‖ is (vö. HICKMAN, 2011), azt tehát, amit Rorty röviden „egalitarizmusnak‖ ne-

vez (RORTY, 2007b:1). Mindketten úgy vélik, hogy a demokrácia ügye a demokratizálás folya-

matának vég nélküli feladatával szembesít bennünket. 

Azt azonban, hogy a demokratizálási folyamatokat miként kell végbevinni, Dewey és Rorty 

már meglehetősen eltérő módon gondolják el. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak 

ugyan a nevelés, avagy képzés szerepének, Dewey szerint azonban a demokrácia jövője döntő 

mértékben függ attól, hogy mennyire sikerül érvényre juttatni – mégpedig az elemi szinttől kez-

dődően – a demokráciára való nevelést. Az oktatás helyszíneit ő úgyszólván a demokrácia „la-

boratóriumainak‖ tekinti, ahol is egy olyasfajta nevelést kell szerinte előtérbe helyezni, amely 

az általa lényegileg demokratikusnak tekintett habitusok begyakorlását célozza. E habitusok 

elsajátítása volna hivatott megalapozni azt, hogy a későbbiekben a felnőtt polgárok elsősorban 
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ezeket gyakorolván vegyenek részt a társadalmi folyamatokban. Az viszont, hogy ez a nevelési 

metódus mennyire válhat sikeressé, éppen annak a függvénye, hogy mennyire sikerül demokra-

tikussá tenni magának a nevelésnek a folyamatát. 

Ám közelebbről, mitől várja Dewey – akár a társadalmi, akár a nevelés terén foganatosítan-

dó – demokrácia elmélyülését? Miféle habitusokról van szó tehát? A „demokrácia növekedését‖ 

Dewey „a tudományok terén folytatott kísérleti módszer fejlődéséhez, a biológiai tudományok-

ban alkalmazott evolucionista eszmékhez, valamint az ipari reorganizáláshoz köti‖ (DEWEY, 

1985:3). Nem csupán arról van szó azonban, hogy a demokrácia kiteljesedésének zálogát Dew-

ey a jelzett tudományos és ipari fejlődésben látja. Legalább annyira szó van arról is, hogy eze-

ket a fejleményeket modell értékűnek tekinti, s ezért a bennük megtestesülő gyakorlatok általá-

nos elterjesztését tűzi ki feladatul. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Dewey egyenesen ezek-

ből a számára kortárs teljesítményekből kivonatolja saját központi eszméit.  Így például a kísér-

leti tudományokról olvassa le az experimentalizmus eszméjét, az evolucionista biológiáról a 

folytonos növekedés gondolatát, az ipari reorganizálásról pedig a tapasztalat állandó rekons t-

rukciójának ideáját. Miközben úttörő nevelés-elméletét és a demokráciára vonatkozó elgondolá-

sait Dewey ilyen és hasonló vezéreszmék mentén építi ki, olyan elképzeléseket követ, amelyek 

a tevékenységek és környezetük közti organikus kölcsönhatás folytonosságát, illetve a tapaszta-

lat intelligens rekonstrukciója értelmében vett növekedést és bővülést hangsúlyozzák. 

Igen jellemző, hogy a demokratikus társadalmi gyakorlat paradigmatikus – noha embrionikus – 

formájának Dewey a kísérleti tudományok kutató közösségeit tekintette, mégpedig nem pusztán 

tudományos-technikai jellegű problémamegoldásuk, de szervezeti felépítésük miatt is. Megíté-

lése szerint e tudományok módszertani sikere nem kis mértékben annak tudható be, hogy a ma-

gas fokú együttműködés, mely e közösségek jellemzője, egyszerre alapul a közös gyakorlatban 

való aktív részvételen és ugyanakkor az ott megvalósuló demokratikus képviseleti rendszeren. 

Dewey legelszántabb védelmezői – köztük Larry Hickman, az amerikai Dewey-intézet igazga-

tója – mind a mai napig kiállnak a mellett, hogy a techno-tudományos megfontolások jelentősé-

gén túl éppen a participáció és a reprezentáció közti kölcsönösen dinamikus viszony az, ami a 

közszféra egésze tekintetében modell értékűvé emeli e közösségeket, miként azt Dewey is gon-

dolta (HICKMAN, 2011). 

Az experimentális kooperáció e modelljén alapul végső soron az ún. kreatív demokrácia 

Dewey által meghirdetett eszméje is, mely a politikum terén megvalósítandó minél nagyobb 

fokú részvételt és együttműködést hangsúlyozza, s ezért a demokráciát egyenesen életmódnak 

tekinti. Dewey szemei előtt egy – a The Public and Its Problems (1927) lapjain megálmodott – 

„nagy közösség‖ kiépítése lebeg (DEWEY, 1988:143-184). Amikor pedig e társadalmi szintű 

demokratikus közösség létrehozásának a legfőbb akadályait igyekszik számba venni, olyan, 

meghaladhatónak tekinthető tényezőket említ csupán, mint amilyen a populáris kultúra eltérítő 

hatása, a politika bürokratizálódása, a geográfiai mobilitás, valamint az eszmék és a kommun i-

káció terén jelentkező kulturális lemaradás. 

 

II. 

A 20. század második fele folyamán azonban az Egyesült Államok fejlődése nem igazolta visz-

sza Dewey optimista várakozásait. Az ezredfordulóhoz közeledvén Richard Rorty egyenesen az 

Államok, s egyáltalán a jelenkori liberális demokráciák tényként kezelt krízisét tette meg polit i-

kai jellegű megfontolásai kiindulópontjául. E krízist ő legalábbis négy szinten tárgyalja. Ezek a 
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baloldali többségi reform-politizálás válságát, az USA nemzeti identitását, a globalizáció anti-

demokratikus hatásait, legfőképpen azonban a liberális demokráciák átöröklött önképét érintik. 

A múlt század második felében az amerikai baloldali politizálás jellege számos tényezőnek kö-

szönhetően megváltozott, s először egy „Új baloldal‖, majd pedig egy olyan mozgalom alakját 

öltötte, melyet Rorty „kulturális baloldal‖-nak nevez. Ezen belül két fő trend különböztethető 

meg. Az egyik a posztmodernizmus ama radikális válfaja, amely „a modern liberális társadal-

mat fatálisan elhibázottnak” látja, s ezért valamiféle totális forradalmat sürget (RORTY, 

1999:17). Ezzel szemben a kulturális baloldal másik ága reformista maradt, s az identitás, a kü-

lönbözőség vagy az elismerés politikáját tűzve zászlajára az emberek életének jobbításán fára-

dozik. Mindkét szárnyra érvényes azonban, hogy alapvetően elfordul a gazdasági osztálykü-

lönbségek problémáitól, s ennyiben feladja a többségi politizálás lehetőségét. Ebben pedig nem 

más fejeződik ki Rorty meglátása szerint, mint hogy a „csalódottság foglalta el a remény he-

lyét‖ (RORTY, 1999:232). 

Egy efféle csalódottság érhető tetten továbbá az amerikai nép nemzeti büszkeségének ha-

nyatlásában is – mely távolról sem pusztán az Egyesült Államok belügye, hanem közvetetten 

érinti valamennyi, a demokratizálás iránt elkötelezett nemzetet. Amerika identitása ugyanis 

kezdettől fogva abban az ígéretben rejlik – hangsúlyozza Rorty –, hogy egy osztályok nélküli, 

sőt, plurális és befogadó társadalommá, a „közösségek közösségévé‖ (RORTY, 1999:252) váljék. 

Ezt az ígéretet azonban mindinkább elhomályosítja az utóbbi évtizedek társadalmi és politikai 

hanyatlása – mindenekelőtt a tény, hogy a gazdasági növekedés ellenére egyre mélyül a gazda-

gok és szegények közti szakadék, s hogy a morális fejlődés többnyire a faji, etnikai vagy szexu-

ális szempontok szerint azonosított csoportok helyzetének javítására korlátozódot t, de nem ter-

jedt ki a gazdaságilag elnyomottakéra. Rorty szemében ez a hanyatlás az oka annak, hogy mára 

széles körben elapadni látszik az a hit, amelyet korábban az emberek az osztálynélküli társada-

lom kiépítését ígérő liberális demokráciába vetettek. 

Mindez közvetlenül kihat a globális egalitárius utópiába vetett hitre is. De ezen túlmenően 

is, a globalizáció „központi ténye az – írja Rorty –, hogy a nemzetállam polgárainak gazdasági 

helyzete kikerült ezen állam törvényeinek az ellenőrzése alól‖ (RORTY, 1999:233). Azzal, hogy 

a nemzeti törvényhozás többé nem képes ellenőrizni a globális tőke és munkaerőpiac mozgását, 

ellehetetlenül a nemzeti kormányok általi hosszú távú társadalmi és nemzetgazdasági tervezés 

(vö. RORTY, 1999:258). A globalizáció leginkább fenyegető velejárója azonban abban rejlik, 

hogy e folyamatok egy olyan globális felső osztály kiépülését, sőt, örökletes kasztok létrejöttét 

eredményezhetik, amelyek a törvényhozástól, kiváltképp pedig a szavazók akaratától teljesen 

függetlenül hozhatják meg a legfontosabb gazdasági döntéseiket (vö. RORTY, 1999:233). Ez 

pedig nem csak hogy veszélyezteti a felvilágosodás eredeti – a demokráciát célul kitűző – társa-

dalmi projektjét, de azt kifejezett ellentétébe is fordíthatja. 

A jelenkori demokráciák válságának érintett aspektusai Rorty szemében egy nyilvánvaló és 

átfogó „morális hanyatlás‖ jelei (RORTY, 1999:257). Ez a morális hanyatlás jórészt abban csa-

pódik le, hogy a társadalom mind szélesebb rétegei adják fel a demokrácia egalitárius eszméjét, 

s elégednek meg a demokrácia pusztán konstitucionalista eszméjének védelmezésével. A koráb-

ban táplált remény, hogy a gazdasági növekedés egymást követő politikai reformokhoz, alka l-

masint pedig egy az esélyek egyenlőségét is biztosító jóléti állam kiépüléséhez vezet  majd, illu-

zórikusnak tűnik. A gazdasági prosperitás ugyanis semmiféle biztosítékot nem jelent arra, hogy 

megvalósuljon az egyenlőségre törekvő politizálás. Mármost Rorty egyik központi meggyőző-
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dése az, hogy a társadalmi reményvesztettség nagyrészt azoknak  a nyilvános szférát uraló poli-

tikai eszméknek tudható be, amelyek immár nem tűnnek elegendőnek az egalitarizmus ideáljá-

nak életben tartásához. A politikum terén jelenleg használatos szótáraink javarészt a felvilágo-

sodás racionalizmusából erednek, s elsődlegesen a jogok eszméjén alapulnak. A törvény pártat-

lansága azonban – s ez Rorty mély meggyőződése – nem elégséges a társadalmilag igazságtalan 

és morálisan elfogadhatatlan egyenlőtlenségek visszaszorításához (vö. RORTY, 1999:246-7). A 

társadalmi igazságosság nem egyszerűen jogi kérdés, hanem mindenekelőtt olyan széleskörű, és 

nem csupán az állammal szemben megfogalmazódó gyakorlati követelmény, amely csak bizo-

nyos társas érzületekből – mint amilyen az együttérzés, a részvét, a testvériség vagy a szolidar i-

tás – táplálkozhat. 

 

III. 

E ponton érdemes talán megjegyeznünk, hogy pragmatizmusa keretében Dewey ugyancsak el 

kívánt távolodni a felvilágosodás ama racionalista indíttatású örökségétől, amely a valóság, az 

igazság, a tapasztalat, vagy éppen a morális kötelességek mibenlétére vonatkozó hagyományos 

fogalmainkat többnyire máig áthatja. Ezért újszerű, alapvetően evolucionista jellegű metafiziká-

ja keretében Dewey a természet és a tapasztalat organikus kölcsönhatását hangsúlyozza, s a 

természeti és társadalmi folyamatokat a kibontakozás (evolving) egyetlen és szakadatlan folya-

mataként ábrázolja. 

Rorty ellenben éppen ezt a Dewey elgondolásaiban megbúvó „episztemológiai optimizmust‖ 

találja tarthatatlannak. Fő művében egy olyan különbségtételt tesz meg kiindulópontjaként, 

amely elemi szinten szerez érvényt a következőknek: az együttműködés töretlen bővülésének 

korlátai vannak, továbbá, a kommunikációnak más, akár fontosabb hozadékai is lehetnek, mint 

a kooperáció. Nevezetesen, Rorty szembeállítja a nyelvi gyakorlatok  két alapvető fajtáját, ti. az 

általa összemérésnek, avagy egybevetésnek (commensuration), illetve társalgásnak, avagy pár-

beszédnek (conversation) nevezett gyakorlatokat (vö. RORTY, 1980:316. skk.). Ami figyelemre 

méltó e megkülönböztetésben, az mindenekelőtt az, hogy diskurzust folytatni akkor is értelmes 

dolog lehet, ha az nem valamely közös tárgyi érdeklődés alapján, vagyis az egybevetés igényé-

vel, hanem éppenséggel az összemérhetetlenség jegyében zajlik. Ám mi lehet az értelme az ef-

féle diskurzusnak? 

Rorty válasza nem pusztán Dewey neveléseszményével összevetve sokatmondó, de a kultúra 

kérdése, s a demokrácia ügye tekintetében is. A párbeszéd folytatása, ha az olyan felek közt 

zajlik, akik egyébként összemérhetetlen szókészletekkel igen eltérő célokat követnek – mint 

például különböző kultúrák vagy tudományágak képviselői, vagy egyszerűen különböző érdek-

lődésű emberek –, nagyon is alkalmas lehet az egymással való gyümölcsöző kapcsolatok megte-

remtésére, de arra is, hogy a párbeszéd eredményeként valamelyik  fél valami újjal álljon elő. 

„Az aktivitás mindkét esetben […] építő jellegű (edifying)‖ – hangsúlyozza Rorty –, mégpedig 

„anélkül, hogy konstruktív volna […]. Az építő diskurzusnak ugyanis abnormálisnak kell lennie, 

az a feladata, hogy kimozdítson bennünket régi önmagunkból az idegenszerűség erejénél fogva, 

hozzásegítsen bennünket ahhoz, hogy új lénnyé váljunk‖ (RORTY, 1980:360). A Rorty által „ab-

normálisnak‖ (vagy „hermeneutikainak‖) nevezett diskurzus tehát más jellegű és mást céloz, 

mint az ún. „normál‖ (vagy „episztemológiai‖) nyelvi gyakorlat. Míg ez utóbbi a tág értelemben 

vett kutatást, s az együttműködés lehetőségét tartja szem előtt, addig a hermeneutikai jellegű 

párbeszéd kevésbé kooperatív és inkább individuális jellegű – nem merül ki a kutatásban, s nem 
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is a tudás, hanem az épülés a célja. Arra irányul, hogy új viszonyulási módot építhessünk ki az 

emberek, dolgok, vagy éppen önmagunk vonatkozásában. Az épülést szolgáló diskurzus tehát 

nem a tudás rendjébe tartozik. „Helyesebb, ha arra az érintkezés egy más módjaként tekintünk‖, 

hangsúlyozza Rorty (RORTY, 1980:356). 

Ennek megfelelően azoknak a közösséglétesítő mozzanatoknak a jellege, amelyek az egyik 

vagy másik fajta nyelvi gyakorlat résztvevőit kötik egybe, ugyancsak lényegileg eltérő lesz . „Az 

episztemológia úgy tekint [valamely diskurzus] résztvevőire  – írja Rorty –, mint akik […] egy 

universitasban egyesülnek – egy olyan csoportban, melyet valamely közös cél elérésének köl-

csönös érdeke egyesít. A hermeneutika úgy tekint rájuk, mint akik […] egy societasban egyesül-

nek – olyan személyekként, akiknek az útjai találkoztak az élet folyamán, s inkább az udvarias-

ság (civility), mintsem valamiféle közös cél […] egyesíti őket‖ (RORTY, 1980:318). Így Rorty 

elgondolásaiban a társadalom már nem valamely közös érdekek és normák alapján szerveződő 

közösségként jelenik meg. Víziója inkább egy olyan társadalomról szól, amelyet az efféle közös 

alapok híján együtt élő közösségek alkotnak. 

A szóban forgó különbségtétel az oktatás és képzés kérdéseire nézve is következményekkel 

jár. Fel kell ismernünk – írja Rorty –, hogy „az oktatás nem egy 5 éves kortól 22 éves korig ter-

jedő szakadatlan folyamat. […] az »oktatás« szó két teljesen eltérő és egyformán szükséges fo-

lyamatot takar – szocializációt és individualizációt‖ (RORTY, 1999:117). E két feladat azonban 

egyáltalán nem áll töretlen folytonosságban egymással. „Az oktatásnak a kulturálódással kell 

kezdődnie‖, amely nem más, mint a körülöttünk zajló diskurzusok normáihoz való alkalmazko-

dás, vagyis szocializáció (RORTY, 1980:365). Az individualizáció viszont csak egy előzetes 

szocializációra épülő folyamat lehet, amennyiben az utóbbi ellenében kell megvalósulnia. Leg-

főbb és leginkább sürgető gyakorlati kérdéseinket, nevezetesen, hogy „Mit kezdjünk magunk-

kal?‖, „Milyen célokat kövessünk?‖, valóban nem válaszolhatjuk meg az ún. igaz vélekedések, 

vagyis a tudás valamely készlete által. Az egyén számára sürgető morális kérdésekre inkább az 

adhat választ, ha a képzelőerő révén „más emberi lényekkel nem-kognitív kapcsolatokat terem-

tünk, mely kapcsolatokat a könyvekhez […] vagy dalokhoz hasonló emberi műtermékek közvet í-

tik” a számunkra. Ezek ugyanis „az emberi létezés alternatív módjainak értelmébe‖ engednek 

bepillantást (RORTY, 2007a:93). 

Általában, tehát a közösségek politikai törekvéseire nézve is elmondható azonban, hogy a 

kérdést: „Miként válasszuk meg céljainkat?‖, inkább egy olyan erő, ti. a képzelőerő válaszolha t-

ja meg, amelynek köszönhetően képesek vagyunk valamely jobb jövőt elgondolni, valamit, ami 

reményteljes. A hermeneutikai diskurzus gyakorlata, mely a képzelőerőre apellál, ezért egyszer-

re bír morális és politikai jelentőséggel. Magában rejti ugyanis az identitás -váltás lehetőségét, 

vagyis azt, hogy az alternatív létlehetőségek közti választás révén alkalmasint más, új emberré 

vagy közösségé váljunk. 

Látható tehát, hogy miközben Rorty a tolerancia, az egyéni szabadság, egyúttal pedig a tá r-

sadalmi egyenlőség ügyét is szem előtt tartja, liberális reményeit egy olyan, nem -racionalista 

kultúra kiépülésébe veti, amelyben előtérbe lépnek a morális képzelőerő kiterjesztésének közve-

títő közegei – így mindenekelőtt az irodalom –, s az argumentációval szemben pedig a párbe-

széd. A párbeszéd ugyanis egyszerre segítheti elő az eltérő célokat követő egyének vagy kultú-

rák közti kapcsolatteremtést, valamint a megújulás lehetőségét hordozó képzelőerő kiteljesedé-

sét. E két tekintetben Rorty a párbeszéd révén való egyéni és közösségi épülés lehetőségét, s így 
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egy olyan kultúra képét vetíti előre, amely egy lehetséges morális megújulás ígéretét hordozhat-

ja magában. 
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MATT HIAS MUNKWIT Z :  Gegenwärtige und neue Richtungen der 

Kulturforschung –  unter besonderer Berücksichtigung der 

Forschungen in den Wirtschafts -wissenschaften  

1. Kultur und Wirtschaft  

1.1 Historie – Adam Smith, Karl Marx und die anderen  

Es gab immer wieder Versuche, wirtschaftswissenschaftliche Betrachtungen um die 

Erkenntnisse anderer Disziplinen zu bereichern. Das ergab sich aus dem Unbehagen, die 

ökonomische Wirklichkeit hauptsächlich durch mathematische Modelle, in denen der 

eigentliche Akteur des Wirtschaftens – der Mensch – nicht vorkommt, zu erklären.  

Ansätze dieser Versuche lassen sich zurück bis zu Adam Smith  (Vgl. hierzu: SMITH, 1999) 

verfolgen, obwohl nie von einem direkten Zusammenhang von Kultur UND Ökonomie 

gesprochen wurde. Die Auswirkungen des Wirtschaftens auf die Gesamtgesellschaft untersucht 

vor allem auch Karl Marx, der somit auch konsequenterweise von Politischer Ökonomie spricht. 

Allerdings wird auch hier davon ausgegangen, und das durchzieht die gesamte 

wirtschaftswissenschaftliche Literatur, dass der Sinn des wirtschaftlichen Handelns sich auf 

Resultate richte, die mit dem Begriff Erfolg beschrieben werden können. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass dieser darin besteht, bestimmte Kennziffern zu definieren und diese dann 

auch zu erreichen. Dabei geht es immer um Nutzenmaximierung wobei der Nutzen, und damit 

der Sinn der Handlung, um Resultate zu erzielen, in der Gewinnrealisierung – des Einzelnen – 

gesehen wird. Das wiederum erklärt sich aus dem Gegenstand betriebswirtschaftlicher 

Betrachtungen, die immer eine Innenbetrachtung des Unternehmens ist. Damit wird aber die 

äußere Ebene ausgeblendet – oder umgekehrt formuliert: es wird unterstellt, dass derjenige, der 

sein Handeln auf das Resultat Gewinn richtet, in seinen Entscheidungen und dann folgenden 

Handlungen weitgehend frei entscheiden könnte. Das ist zu kurz gegriffen. Denn einerseits ist 

der Handelnde in seinen Möglichkeiten dahingehend eingeschränkt, da er letztlich mit den 

Produkten, die er anbietet, vom Markt abhängig ist – also eigentlich gar nicht so frei 

entscheiden kann. Andererseits ist sein weiteres Tun vom sogenannten magischen Dreieck 

vorgegeben. Dabei steht eben nicht nur – wie fälschlicherweise immer angenommen – die 

Gewinnorientierung im Mittelpunkt, sondern es geht letztlich auch um Rentabilität und vor 

allem auch um Liquiditätssicherung. Letzteres ist aber kein Ziel, das man erreichen kann, 

sondern eine Restriktion. Das Handeln wird also in hohem Maße weiter eingeschränkt.  

Also: das, was der angebliche Akteur eigentlich erreichen will, genauer gesagt erreichen 

muss, kann er nur bedingt beeinflussen, da das Umfeld auf das angestrebte Resultat Einfluss 

hat. Damit ist aber auch solch ein Begriff wie Zweckrationalität, der immer im Zusammenhang 

mit wirtschaftlichem Handeln genannt wird, eine Verkürzung. Mathematische Modelle sparen 

aber diese sozialen, kulturellen Faktoren aus – sie können in die Formalisierung (bisher) diese 

Faktoren nicht mit aufnehmen. Durch eigene Forschungen kann aber belegt werden, dass die 

Beherrschung des magischen Dreiecks, besonders aber die Handlungen, die auf 

Rentabilitätserhöhung orientieren, stark von der kulturellen Prägung der Akteure abhängig sind.  

Den Ausgangspunkt der Beschreibungen kultureller Voraussetzung für wirtschaftliches 

Handeln ist bei Werner Sombart zu finden.  
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Dabei analysiert er die Entstehung der modernen Wissenschaft und damit verbunden das 

Wesen der Denkrichtungen und Denkweisen als Erzeugnis und Ergebnis einer ganz bestimmten 

Kulturentwicklung.  

Die Wandlungen der europäischen Gesellschaft und des europäischen Geistes erklären sich 

aus der Zersetzung der europäischen Kultur. Allgemeinstes und entscheidendstes Kriterium im 

Kulturleben des heutigen Europa ist die Verweltlichung des Lebensstils (Vgl. hierzu: SOMBART, 

1950:85), die bereits im Mittelalter einsetzt. Diese Säkularisierung zeigt sich zunächst in der 

erstmaligen Erschütterung des Vertrauens in die von Gott gesetzten Ordnungen. In vielerlei 

Hinsicht beginnt bereits im 13. Jahrhundert das für den heutigen europäischen Geist erste 

moderne Jahrhundert.  

In diesem Zusammenhang kommt es zur Umgestaltung aller Lebensformen, die sich 

vielfältig äußert. Es sind zunächst die Beziehungen zu fremden Völkern, die mit der 

Besiedelung der Levante und den Kreuzzügen beginnen und deren Wurzeln für Misstrauen aber 

auch Aufgeschlossenheit hier liegen und sich bis ins heutige Tagesgeschehen zeigen. Die Basis 

des zunehmenden Wohlstands der europäischen Völker wird hier gelegt und erklärt sich 

wiederum aus folgenden Entwicklungen:  

Das betrifft einmal die Ausplünderung außereuropäischer Völker und geht einher mit der 

Entwicklung der Produktionskräfte durch sich entwickelnde Techniken. Eine dieser Techniken 

ist die Wiederentdeckung – also die Renaissance – der Zentralperspektive, einer schon vom 

griechischen Mathematiker Euklid entwickelten Technik. Durch die perspektivische Regel, nach 

der der Abstand zwischen parallelen Linien mit der Entfernung abzunehmen und umso kleiner 

scheint, je entfernter sie dem Auge sind, ergeben sich Grundlagen für  Konstruktionen bis hin zu 

Weltkartendarstellungen. Die Verbreitung wird zusätzlich befördert durch weitere Erfindungen, 

z. B. durch den Buchdruck. Die Anwendungsmöglichkeiten der vielfältigen Techniken führen 

geradezu zu radikalen Umwälzungen von Sicht- und Lebensweisen.  

Die Veränderungen betreffen weiterhin aber auch alle äußeren Lebensordnungen der 

europäischen Welt. Es ist die Verstadtlichung, d. h. die Entwicklung einer städtischen Kultur, 

getragen von Menschen, die nicht am Boden verwurzelt sind, also grundbesitzlos und trotzdem 

persönlich frei, also aus der Leibeigenschaft entlassen, und die damit einhergehenden 

Sichtweisen und Einstellungen, die seit dem die bis ins Heute reichende Kulturauffassung 

bestimmen. Damit wiederum verbunden ist das Aufkommen der berufsmäßigen gewerblichen 

Produzenten und Händler. Die Tätigkeiten dieser Berufsstände – und hier ergibt sich wiederum 

eine Parallele zu den neuen Darstellungsmöglichkeiten in den Künsten durch die 

Zentralperspektive – sind kaum ohne mathematische Kenntnisse denkbar, da sie für die 

Handelsgeschäfte unverzichtbar sind. Folgerichtig zeigt sich das in der Erfindung der doppelten 

Buchführung und in den Formeln zur Berechnung der Wechselkurse und des Umsatzes.  

Auch das moderne Bewusstsein von der Machbarkeit und der bewussten Steuerung von 

Produktion haben hier ihre Wurzeln.  

Diese Verweltlichung führt zum Auseinanderbrechen der alten Einheitskultur, d. h. der bis 

dato gültigen Orientierung allen Tuns auf das Jenseits. Das Beziehungsgefüge bricht, durch die 

Verweltlichung aller Lebensbetätigungen, auseinander und hat Auswirkungen auf alle Gebiete.  

Es zeigt sich im Geistigen – in der Verselbständigung der einzelnen Gebiete der Kultur. In 

der Kunst beginnt sich das l‘art-pour-l‘art-Prinzip durchzusetzen. Während bis zu diesem 

Zeitpunkt Kunst sozusagen „Dienst am Ideal―, also an der Darstellung des Göttlichen, war, so 
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beginnt das Formelle den Inhalt zu überwuchern. Das „Anonyme― ist nicht länger der Sache, 

der Idee – wenn man einer Sache dient, spielt der Name keine Rolle – verpflichtet. Es kommt 

darauf an, wie gemalt wird, nicht mehr, was gemalt wird. Auch im Bereich der Kunst wird 

sozusagen technifiziert – es beginnt, gleichlaufend zum Produktionsprozess in Landwirtschaft 

und sich entwickelnder Industrie, das Zeitalter der Mittel.  

Der Bruch im Beziehungsgefüge zeigt sich im Politischen. Die städtische Demokratie 

beginnt sich zu entwickeln, was bedeutet, dass sich das Gefüge der Stände lockert. Das 

„Organisieren von Mehrheiten―, damit auch irgendwie das „Finden von Kompromissen―, ist 

dieser Form eigen – und bringt perspektivisch einen neuen Berufsstand hervor.  

Im Gesellschaftlichen ist mit der Renaissance die Aufwertung des Einzelnen, des 

Individuellem, verbunden. Ein Einzelname bekommt Wert. Die Anonymität des 

mittelalterlichen Künstlers verschwindet – der Virtuose (Vgl. auch: BENDIXEN, 1998:150) 

bekommt ein Gesicht. Das Portrait und damit auch die Biographie des Einzelnen, letztlich die 

Andersartigkeit, bestimmen die Sichtweise.  

Das wiederum bedeutet, dass die Betrachter, die Rezipienten, von ihrer sozialen Herkunft 

nicht mehr nur Kleriker, sondern Geschäftsleute, Künstler, Wissenschaftler, Bürger, Laien sind. 

Damit ergibt sich eine neue Form der Erkenntnis, die mit dieser Verweltlichung einher geht.  

Verbunden damit ist nun wiederum eine veränderte Sicht auf die Begründungen dieses 

Wissens. Nicht mehr der Glaube und die damit einhergehenden „Argumentationen― genügen, 

um die Entwicklungen zu erklären – die Säkularisierung, die auf Vernunft und Erfahrung 

abstellt, verlangt und begründet wissenschaftliche Beweisführung. Wissenschaft wendet sich 

damit auch einem anderen Gegenstand zu, vorrangig den um Erkenntnisse auf verschiedenen 

Gebieten zu gewinnen. Damit müssen sich zwangsläufig die Methoden, mit denen man sich 

dem Untersuchungsgegenstand nähert, verändern. Wissenschaftliche Beweisführung verlangt 

nach Hilfsmitteln wie Statistik, Experiment und dem Gegenstand angemessene Sprache. Die 

wissenschaftliche Darlegung und Disputation erfordert Beweiskraft der Argumente, 

Objektivierbarkeit, losgelöst vom Subjekt, der Person des Forschers. Damit ist auch gesagt: die 

Wissensgebiete spalten sich auf in Teilwissenschaften. Die Naturwissenschaften, 

Kulturwissenschaften betrachten und interpretieren die Welt gesondert.  

„Ein griechischer Philosoph war eine Universität für sich, deshalb hatten die Griechen 

keine Universitäten.― (SOMBART, 1950:94)  

Das scheint paradox, doch die modernen Universitäten sind Ausdruck des Zerfalls des 

einheitlichen Wissens. Während früher der Philosoph die Wissenschaften und die Künste 

zusammenhielt, werden sie jetzt zu sachlich geregelten Disziplinen.  

Der Verweltlichungsprozess zeigt sich auch und vor allem in einer sprunghaften 

Entwicklung des Handels.  

„Die zunehmende Entpersönlichung und Entkonkretisierung, das heißt die fortschreitende 

Versachlichung oder Vergeistung aller Lebensformen, die Verflüchtigung aller wirtschaftlichen 

Vorgänge gestalteten das Leben verwickelter, unübersichtlicher, schwieriger.― (SOMBART, 

1950:98) 

Den Zusammenhang herzustellen von kulturellen Gegebenheiten und wirtschaftlichen 

Handlungen ist ein wesentliches Verdienst von Werner Sombart und wird von Peter Bendixen 

weiter geführt, der sich aber nicht auf Sombart beruft. Diese Beschreibungen sind zur  



369 

Erklärung der Zusammenhänge von Kultur und Wirtschaft und damit ein Schritt weg von 

einem eng aufgefassten ergebnisorientierten Zweckrationalitätsbegriff der Ökonomik.  

 

Historisch gesehen können aber durchaus Schriften angeführt werden, die sich zwar nicht 

explizit mit dem Verhältnis von Kultur und Wirtschaft und vice versa beschäftigen, aber in den 

Analysen unterschiedliche Formen von Arbeiten, die in der Gesellschaft durch Personen 

verrichtet werden, aufführen.  

Da perspektivisch immer mehr Aufgaben in die Gesellschaft verlagert werden, die das 

System der Unternehmung nicht mehr realisieren kann, entsteht der öffentliche Betrieb, der 

materielle und immaterielle Güter produziert, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Diese 

Betriebe decken ihren eigenen natürlichen Bedarf, arbeiten nach dem Bedarfsdeckungs-prinzip.  

In der Renaissance wird das universalistische, traditionsgebundene Bedarfsdeckungs-prinzip 

abgelöst und an dessen Stelle tritt das erwerbswirtschaftliche Prinzip. Die Unternehmung 

befreit sich aus dem Zunftwesen, wird autonom. Es gilt das Autonomieprinzip mit dem Prinzip 

der Selbstfinanzierung durch Gewinnmaximierung, das sich als typisch kapitalistisches Prinzip 

durchsetzt. Die endgültige Trennung zum – öffentlichen – Haushalt ist vollzogen.  

Die Herausbildung der spezifischen Produktionsweise der Marktwirtschaft wird aus 

ökonomischer Sicht von Interesse.  

„Adam Smith [...] suchte selbst die Quellen des Reichtums in der Arbeit. Jede Arbeit, die 

einen austauschbaren Wert hervorbringt, schien ihm produktiv zu sein, g leichgültig ob sie 

agricolen oder industriellen Ursprungs war, wenn sie nur einen Tauschwert schuf, der zu einem 

Teil des Reichtums wurde, oder wenn sie den Wert einer bereits vorhandenen Ware erhöhte.― 

(SIMONDE DE SISMONDI, 1971:56) 

Folgt man den Smithschen Darlegungen vor allem in seinem Werk „An Inquiry into the 

nature and causes of the wealth of nations― – „Eine Untersuchung über das Wesen und die 

Ursachen des Reichtums der Nationen― – so lässt sich schlussfolgern, dass seine Sicht die des 

Marktes ist. So gesehen ist in seinen Analysen und Interpretationen alle Tätigkeit außerhalb des 

Marktgeschehens unproduktiv. Das gilt vor allem auch für die Angebote der öffentlichen 

Haushalte und die dort zu verrichtenden Arbeiten. Das gilt auch für Institutionen, die im Laufe 

der historischen Entwicklung zu Institutionen werden, die entweder in das Eigentum der 

Öffentlichen Hand übergehen oder zumindest größtenteils von dort Förderung beziehen.  

So untersucht Adam Smith „die Anhäufung von Kapital oder: produktive und unproduktive 

Arbeit― (SMITH, 1999: Kapitel III) und kommt zu dem Schluss, dass einige Berufsgruppen im 

Gemeinwesen nötig sind, selbst aber von Umverteilung profitieren.  

„Sie sind die Diener des Staates und werden aus einem Teil des jährlichen Ertrages der 

Erwerbstätigkeit anderer Leute erhalten.  

[…]  

In dieselbe Kategorie gehören einige der würdevollsten und wichtigsten und einige der 

leichtfertigsten Berufe: Geistliche, Juristen, Ärzte, Gelehrte aller Art, Schauspieler, Komiker, 

Musiker, Opernsänger, Ballettänzer usw. Die Arbeit der geringsten unter ihnen hast einen  

bestimmten Wert, der sich nach denselben Grundsätzen richtet wie jede andere Art von 

Arbeit; und die der edelsten und nützlichsten bringt nichts hervor, für das sich später eine 

gleiche Menge Arbeit kaufen oder beschaffen ließe.― (SMITH, 1999:364) 
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Diese Betrachtungen führt Karl Marx fort und formuliert erst einmal die Voraussetzung 

dafür, dass diese Form von Arbeit in der Gesellschaft überhaupt möglich ist.  

 

„Ein Land ist [um] so reicher, je geringer seine produktive Bevölkerung verhältnismäßig 

zum Gesamtprodukt; [...] Das Land ist um so reicher, je geringer die produktive Bevölkerung 

im Verhältnis zur unproduktiven, bei derselben Quantität von Produkten. Denn die verhä ltnis-

mäßige Geringheit der produktiven Bevölkerung wäre ja nur ein anderer Ausdruck für den 

verhältnismäßigen Grad der Produktivität der Arbeit.― (MARX, 1985:199) 

 

Es ist die Darstellung der heutigen Entwicklung – die Entwicklungen hin zur 

Dienstleistungsgesellschaft – notiert vor 130 Jahren.  

Die Theorie zu produktiver und unproduktiver Arbeit übernimmt Marx von Smith und führt 

sie weiter gemäß seiner Untersuchung zum kapitalistischen Wirtschaftssystem.  

 

„Soweit also von dem Arbeitsvermögen selbst abstrahiert wird, löst sich produktive Arbeit in 

solche auf, die Waren produziert, materielle Produkte, deren Herstellung ein bestimmtes 

Quantum Arbeit oder Arbeitszeit gekostet hat. Unter diesen materiellen Produkten sind alle 

Produkte der Kunst und Wissenschaft, Bücher, Gemälde, Statuen usw. eingeschlossen, soweit 

sie sich dinglich darstellen lassen.― (MARX, 1985:142) 

 

In den „Theorien über den Mehrwert― formuliert Marx auch, dass unproduktive Arbeit unter 

diesen gesellschaftlichen Verhältnissen zu produktiver Arbeit werden kann.  

 

„Ein Schauspieler z. B., selbst ein Clown, ist hiernach ein produktiver Arbeiter, wenn er im 

Dienst eines Kapitalisten arbeitet (des entrepreneur), dem er mehr Arbeit zurückgibt, als er in 

der Form des Salairs von ihm erhält, während ein Flickschneider, der zu dem Kapitalisten ins 

Haus kommt und ihm seine Hosen flickt, ihm einen bloßen Gebrauchswert schafft, ein 

unproduktiver Arbeiter ist. Die Arbeit des ersten tauscht sich gegen Kapital aus, die des zweiten 

gegen Revenue. Die erstre schafft einen Mehrwert; in der zweiten verzehrt sich eine Revenue.― 

(MARX, 1985:127) 

 

Hier wird praktisch schon angedeutet, zu welchen Sektoren der Volkswirtschaft 

künstlerische Arbeit zugeordnet werden muss.  

Bezogen auf weiterführende Arbeiten finden sich erste Ansätze zur Berücksichtigung sozial -

kultureller Faktoren in Modellen beim amerikanischen Nobelpreisträger der 

Wirtschaftswissenschaften Douglass C. North (Vgl. hierzu: NORTH, 1997). Die 

Berücksichtigung von Transaktions-kosten und vor allem die weiterführenden Untersuchungen 

zum Institutionenwandel gehen in diese Richtungen.  

Spätestens mit der Einführung entsprechender Studiengänge des Kulturmanagements in 

Deutschland in den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts macht sich allerdings eine 

detaillierte Betrachtung des Verhältnisses von Kultur und Wirtschaft erforderlich.  
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1.2 Forschungsrichtungen  

Folgende Auffassungen bezüglich etwaiger Forschungsrichtungen bestanden bisher:  

 

1. Das Kulturmanagement  

- z. B. als Management im Kulturbereich. Die Äußerungsformen finden sich  

a) in einer Kulturbehörde  

b) in einem Kulturbetrieb – als Non-Profit-Organisation – z. B. als Leitung dieser 

Organisation  

c) Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen  

d) Erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen der Kulturwirtschaft  

 

2. Kulturelles Management  

Der Begriff ist der Ethnologie entliehen und beschreibt besondere historisch gewachsenen 

Merkmale von Volksgruppen, deren Werte und Denkmuster.  

Das Wort kulturelles Management gilt hier als Begriff in der Unternehmenskultur, d. h. der 

Organisationskultur, wobei jede Organisation als ein eigenständiges kulturelles System 

aufgefasst wird. Das Unternehmen versteht sich als Kultursystem – Handlungen sind nur in 

diesem Kontext zu begreifen, erklären sich aus der kulturellen Sensibilität im Inneren. Es geht 

hier um die innere Führung von Organisationen.  

Charakteristisch ist für beide Punkte, dass Tätigkeiten des Managements für den 

Kulturbereich beschrieben werden. Somit wird Kulturmanagement als  

 planmäßiges  

 öffentliches  

 ökonomisch orientiertes Handeln  

beschrieben. Dieses Handeln wird dabei in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Eine 

Vielzahl von Autoren, die Untersuchungen im Kulturbereich durchführen schließen sich dieser 

Definition an. Stellvertretend sei hier Franz Willnauer (WILLNAUER, 1994) genannt.  

Peter Bendixen (Vgl. hierzu: BENDIXEN, 2001) umschreibt dieses Tun als 

Handlungskompetenz, um den künstlerischen Produkten einen Weg zu bereiten. Das Besondere 

der Tätigkeit ist dabei die Vermittlung zu politischen Gremien und Geldgebern.  

 

Von Interesse ist dabei die Betrachtung des Reproduktionsprozesses von Unternehmen, hier 

also speziell dieser im Kulturbereich.  

Prinzipiell gilt, dass jeder Produktionsprozess dabei ein Reproduktionsprozess sein muss. 

Reproduktion sei hier bezeichnet als Kreislaufprozess mit den Phasen  

Kulturproduktion – Distribution – Austausch – Kulturrezeption (= Konsumtion) 

also als Prozess gegeneinander laufender Güter- und Geldbewegungen (Vgl. hierzu: 

MUNKWITZ, 2010b). Reproduktion sei hier als Prozess i. S. v. stetiger Erneuerung, d. h. von 

Kreisläufen zur Erhaltung des menschlichen Lebens bzw. der Unternehmung, zu betrachten.  

 

Charakteristisch für Kulturbetriebe im zweiten und dritten  System (Siehe hierzu: 

MUNKWITZ, 2010a) ist dabei, dass im Allgemeinen keine vollständige Selbstfinanzierung dieser 
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entsprechenden Kultureinrichtung erfolgt. Die Umsatzerlöse, die durch den Verkauf von Tickets 

erzielt werden, decken nicht die Kosten der Produktion der Dienstleistung.  

Ähnlich wie bei privaten bzw. öffentlichen Haushaltungen – im Gegensatz zu Unternehmen 

– muss eine Zuführung von Finanzmitteln von außen erfolgen, da sonst eine Finanzierungslücke 

entstehen würde - Peter Bendixen spricht in diesem Fall von gebrochenen Kreisläufen.  

 

Besondere Bedeutung hat die Betrachtung des Managements im Kulturbereich deshalb, weil 

die Handlungen der Akteure sich immer in der Öffentlichkeit abspielen. Die Anerkennung 

dessen, was letztlich als Kultur oder/und Kunst bezeichnet wird, basiert auf einem öffentlichen 

Diskurs. Management hat in diesem Bereich die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, dass 

Kultur und künstlerische Ereignisse produziert und dann an die Öffentlichkeit übermittelt 

werden können. Betriebswirtschaftlich gesehen ist das Management von Kultureinrichtungen 

also die Leitung und wirtschaftliche Steuerung kultureller Einrichtungen.  

 

Bezogen auf die Ausbildung im Bereich des Kulturmanagements müssen also 

unterschiedliche Zweige mit den jeweiligen Untersuchungsgegenständen vereint werden.  Dazu 

gehören  

 Kultur- und Kunstgeschichte  

 die Kultursoziologie  

 die Betriebswirtschaftslehre BWL, hier als Spezielle Kulturbetriebslehre mit dem 

onderfall  

 er Analyse von Non Profit Organisationen und Dienstleistungen  

 die Politikwissenschaft, Spezialfall Kulturpolitik  

 die Volkswirtschaftslehre VWL  

 ggf. die Kommunikations- und die Medienwissenschaften  

 die Unternehmenslehre, besonders Führungslehre  

 

„Die Kulturbetriebslehre trägt den ökonomisch-technischen und politischen 

Strukturelementen des Kulturbetriebes Rechnung, indem sie dadurch gegebene input-output-

Relationen analysiert, kulturspezifische Institutionalisierungen darauf bezieht und Techniken 

sowie Handlungsempfehlungen für konkrete Kulturorganisationen bzw. Typen solcher 

Organisationen daraus entwickelt. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet und verbindet 

analytische mit strategischen, operativen und normativen Aussagen.― (MÖRTH, 1995) 

 

Weitere Forschungs- und Ausbildungsrichtungen müssen betrachtet werden:  

 

3. Das Kunstmanagement  

Gemeint ist kreative, produktive Aktivität, die sich auf das Formen und Stabilisieren von 

sozialen Milieus, Netzen, Szenen in der Öffentlichkeit konzentriert und dort Resonanz erzeugt. 

Das geschieht vor allem über Künstlervermittlung und deren Darstellung in der Öffentlichkeit.  

 

4. Die Kunstökonomie  

Hier steht die Kunst im Mittelpunkt der ökonomischen Betrachtungen, wie z. B. der 

Kunsthandel mit Untersuchungen zu den Problemen der Preisbildung.  
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5. Die Kulturökonomie  

Die Auffassungen hierzu, was Untersuchungsgegenstand sein könnte, sind sehr vielgestaltig.  

Unter dem Begriff Kulturökonomie werden oftmals auch unterschiedliche 

Wissenschaftsdisziplinen gefasst, deren Klammer lediglich in der Ausbildung in der 

Fachrichtung Kulturmanagement besteht
1
.  

Weiterhin finden sich unter dem Begriff der Kulturökonomie Erklärungen für 

Finanzierungssysteme von Kultur, volkswirtschaftliche Betrachtungen und weitere 

interdisziplinäre Ansätze.  

 

Die Fachgebiete „Kulturökonomie―, „Kulturmanagement― als Wissenschaft gibt es dabei  

erst seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts.  

 

Obwohl bisher keine einheitlichen Definitionen bestehen sollen nachfolgend 

Festschreibungen folgender Art vorgenommen werden:  

I. Forschungsrichtungen, abgeleitet aus dem Management von Kulturbetrieben Hierzu 

könnten gehören:  

 das Kultur-Management – hier im Sinne einer Organisations- und Führungslehre  

 die spezielle Betriebswirtschaftslehre für Kulturbetriebe, also eine Kulturbetriebslehre, 

inklusive Betrachtungen zur Finanzierung von Kulturbetrieben und zum Controlling – 

also eine Innenbetrachtung des Kulturbetriebs  

 das Kultur-Marketing.  

 

II. Forschungsrichtungen zu Kultur und Wirtschaft  

Als Oberbegriff würde sich Kulturelle Ökonomik anbieten. Im Gegensatz zur Innen-

betrachtung der Kultureinrichtungen bei der Speziellen Kulturbetriebslehre richtet sich der 

Blick hier auf die volkswirtschaftlichen Dimensionen.  

Hierunter könnten verschiedene Forschungsrichtungen gefasst werden, die nachfolgend 

genauer beschrieben werden  

 

2. Forschungen zur Kulturellen Ökonomik  

2.1 Interdisziplinarität 

Nach dem oben Gesagten berührt diese Richtung der Kulturforschung eine Schnittstelle 

zwischen den Wirtschafts- und Kulturwissenschaften. Damit weitet sich das Forschungsfeld 

erheblich aus.  

Es sollen hier, dem Untersuchungsgegenstand des Beitrags folgend, nur die Teildisziplinen 

und Randgebiete der Wirtschaftswissenschaften erwähnt werden.  

 

a) Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften  

                                                 
1
 Siehe hierzu die Ausbildung im Kulturmanagement an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Sachsen 

in Dresden. Hier werden z. B. die Disziplinen „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre― und „Kultur-Market-

ing― unter dem Begriff „Kulturökonomie― subsumiert 
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 Betriebswirtschaftslehre: Unternehmensleitung, Personalwesen, Beschaffung, Fertigung, 

Absatz, Finanzwirtschaft, Kontrolle (Rechnungswesen), institutionelle Spezialfragen im 

Sinne der o. a. Speziellen Betriebswirtschaftslehre für Kulturbetriebe  

 Volkswirtschaftslehre: Volkswirtschaftstheorie, Finanzwissenschaft, Wirtschaftspoli-tik 

(allgemeine Wirtschaftspolitik), Statistik, Ökonometrie
2
, Wirtschaftsgeschichte, 

Wirtschaftsgeographie, Versicherungswissenschaft  

Es muss festgestellt werden, dass die angelsächsische Literatur solch eine Einteilung in die  

beiden unterschiedlichen Lehren der Wirtschaftswissenschaften nicht kennt.  

 

b) Randgebiete der Wirtschaftswissenschaften  

 die wirtschaftlich relevanten Teile  

– des Rechts  

– der Soziologie  

– der Betriebssoziologie  

– der Wirtschaftspsychologie  

– der Arbeitsphysiologie. 

 

Da Wirtschaften bedeutet, mit knappen Mitteln zu disponieren, d. h. den rationalen Umgang 

mit knappen Gütern gestalten, ergibt sich als Untersuchungsgegenstand der 

Wirtschaftswissenschaften 

1. die Erforschung wirtschaftlicher Zusammenhänge bei der Produktion und Verteilung 

knapper Güter auf die Individuen in der Gemeinschaft  

2. sowie die wirtschaftliche, d. h. rationale Gestaltung von Strukturen und Prozessen und 

bezogen auf eine kulturelle Ökonomik  

3. unter Berücksichtigung des bestehenden Wertesystems, also der Kultur.  

 

Eine weitere Eingrenzung der Thematik würde dann die Untersuchung von Prozessen von 

Kulturbetrieben in marktwirtschaftlichen Ordnungen sein.  

Grundsätzlich muss gesagt werden, dass die Bearbeitung kulturökonomischer 

Fragestellungen zwangsläufig immer betriebs- und volkswirtschaftliche Betrachtungen 

erfordert. Dieses wiederum erklärt sich aus der volkswirtschaftlichen Einordnung der 

Kulturbetriebe.  

 

Sektoren vs. System  

Die Sektorentheorie der Volkswirtschaftslehre nimmt folgende Einteilung vor:  

1. Sektor – der primäre Sektor der Volkswirtschaft – die landwirtschaftliche Produktion  

2. Sektor – der sekundäre Sektor – hier die Industrie und das verarbeitende Gewerbe  

3. Sektor – der tertiäre Sektor der Volkswirtschaft, der Dienstleistungsbereich.  

 

Der Kulturbereich kann mit seinen Institutionen und Projekten dem 3. Sektor zugerechnet 

werden.  

                                                 
2
 Bereich der mathematischen Statistik und der ökonomischen Theorie, insbesondere der mathematischen 

Wirtschaftstheorie, empirische Analysen ökonomischer  Phänomene, wirtschafts- und sozialstatistische Daten 

und Methoden 
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Für die Darstellung des gesellschaftlich wirksamen Handelns in diesem Sektor, d. h. speziell 

im Kulturbereich, soll nachfolgend vom „System― gesprochen werden, um hier  nicht mit dem 

Begriffsapparat der Sektorentheorie der Volkswirtschaftslehre zu kollidieren.  

Nach dieser Betrachtung kann Kunstausübung folgendermaßen klassifiziert werden:  

1. System – private Märkte im Kulturbereich mit Gewinnerzielungsabsichten – z. B. im 

Bereich der Pop-Musik, des Verlagswesens, dem privaten Rundfunk und Fernsehen und 

im Zweig der creative industries. Hier gehören die erwerbswirtschaftlichen 

Kulturbetriebe zum Bereich Wirtschaft  

2. System – Kulturbetriebe in öffentlicher Hand wie z. B. städtische Theater, Opernhäuser, 

Orchester, Museen, Bibliotheken in kommunaler bzw. staatlicher Trägerschaft oder in 

der Verantwortung der Bundesländer  

3. System – der gemeinnützige Non-Profit-Bereich – mit Kulturvereinen, Kulturstiftungen, 

privatrechtlicher gemeinnütziger Rechtsformen, z. B. als Kultur gGmbH. Dieser Bereich 

lebt und funktioniert wesentlich über bürgerschaftliches Engagement.  

 

In diesem Dritten System finden sich also hauptsächlich Gegenseitigkeitsunternehmen, 

Kooperativen, Vereine und der Bereich der Stiftungen, der bei der Förderung von Kultur in 

Deutschland stetig wachsende Bedeutung erfährt.  

Gemeinsame verbindende Kriterien dieses Systems sind privatrechtliche Rechtsformen und 

die Anerkennung der Tätigkeiten als gemeinnützig auf bürgerschaftlicher Ebene.  

Damit eine umfassendere Erklärung volks- und betriebswirtschaftlicher Prozesse möglich 

wird ist unter dem Gesichtspunkt der kulturellen Ökonomik Interdisziplinarität gefragt. Damit 

im Zusammenhang steht eine Veränderung des Menschenbildes der Ökonomik.  

Ziel ist es dabei, ökonomische Handlungen in gesellschaftliche Zusammenhänge mit den 

kulturellen Wurzeln zu analysieren, zu verstehen und zu erklären.  

Es wurde „… darauf hingewiesen, dass aufgrund der Verflechtung von Kultur und 

Gesellschaft sowie der Komplexität in der Organisation kultureller Produktion und 

Kommunikation der Diskurs über Kulturmanagement interdisziplinär geführt werden sollte, d. 

h. kultur- und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Mit 

dieser Verschränkung ist intendiert, die gesellschaftlichen Dimensionen und Wirkungen 

kulturellen Handelns ins Zentrum der Zielstellungen von Managementaktivitäten zu rücken.― 

(HEINZE, 2002:15) 

Allerdings muss festgestellt werden, dass zwar in den wirtschaftswissenschaftlichen 

Disziplinen die Darstellungen der Beziehungen zu den Kulturwissenschaften stärker in den 

Vordergrund gerückt sind, die Beziehungen zu anderen Wissenschaftsdisziplinen aber noch 

weiterer Arbeit bedarf.  

„Wir stehen noch ziemlich am Anfang einer notwendigen sozial- und 

verhaltenswissenschaftlichen Interdisziplinarität, die ihrerseits viele Probleme praktischer und 

methodischer Art aufwirft. Die dabei jeweils in Ansehung der konkreten Fragestellung zu 

treffende Entscheidung bezieht sich auch auf das Ausmaß der jeweils erforderlichen 

Interdisziplinarität. […] Jedoch: Komplexere gesellschaftliche Prozesse und Veränderungen, 

wie sie für wirtschaftspolitische Entscheidungen gerade in Umbruchs- und Krisenzeiten 

vordringlich sind, werden kaum zureichend verstanden werden, wenn man sie nur im Kontext 
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von Kosten- und Ertragsrelationen betrachtet und wichtige kognitive und kulturelle 

Voraussetzungen ausblendet.― (GOLDSCHMIDT–NUTZINGER, 2009:17) 

Es gibt aber seit einigen Jahren eine verstärkte interdisziplinäre Forschungsarbeit auf dem 

Gebiet der kulturellen Ökonomik. Hierzu sind zu nenen:  

Blümle, Gerold/Goldschmidt, Nils/Klump, Rainer/Schauenberg, Bernd/v. Senger, Harro 

(Hrsg.): Perspektiven einer kulturellen Ökonomik. Kulturelle Ökonomik Band 1, Münster 2004  

Eine Zusammenfassung von Thesen weiterführender Untersuchungen finden sich in:  

Goldschmidt, Nils/Nutzinger, Hans G. (Hrsg.): Vom homo oeconomicus zum homo 

culturalis. Handlung und Verhalten in der Ökonomie. Kulturelle Ökonomik Band 8, Berlin 2009  

 

Unter folgenden Gesichtspunkten ist hier eine Zusammenfassung von Forschungsarbeiten  

erfolgt:  

1. Biologische und anthropologische Grundfragen  

2. Kognition und Ökonomie  

3. Der homo oeconomicus et culturalis und das Problem der Gerechtigkeit  

4. Handlungen und Verhalten in Organisationen.  

 

2.2 Zur Theorie einer Kulturökonomie  

2.2.1 Rationalität  

Das Bewusstsein dafür, dass wirtschaftliches Handeln kulturelle Dimensionen umfasst, 

entwickelt sich in den ökonomischen Theorien besonders im Laufe des 20. Jahrhundert. Die 

Wirtschaft ist andererseits in entsprechende Wertevorstellungen der Gesellschaft e ingebettet. 

Diese Zusammenhänge werden zunehmend auch in der „konventionellen― Ökonomik 

hergestellt.  

Deshalb kann zum Inhalt der Kulturökonomie formuliert werden, dass die sozialen Praktiken 

des Wirtschaftens und die Auswirkungen der Normensysteme auf die Wirtschaft Gegenstand 

der Untersuchungen sind. Es werden Zusammenhänge aufgezeigt zwischen der 

Produktionsweise im entsprechenden Kulturkreis und z. B. den durch die Kultur anerkannten 

Möglichkeiten beispielsweise der Produktivitätssteigerung.  

Dabei gilt für den mitteleuropäischen Kulturkreis das Prinzip der Rationalität.  

„In gewissem Sinn... ist die gesamte Wirtschaftsgeschichte des heute zum Siege gelangten 

ökonomischen, auf Rechnung aufgebauten Rationalismus.― (WEBER, 1958:96) 

Knappheit und Sicherheit bestimmen den ökonomischen und dann den allgemeinen Denkstil.  

Wirtschaftliche industrielle Prozesse fußen auf Eingriffen in und Aneignung der Ergebnisse 

der Natur durch den Menschen. Das geschieht durch materielle Produktion. Dabei werden der 

Natur Stoffe entnommen und diese im Produktionsprozess zu neuen Produkten transformiert. 

Somit werden ständig die Lebensbedingungen durch den Menschen verändert, was wiederum 

dazu führt, dass sich wieder neue Wünsche entwickeln, die befriedigt werden müssen. Damit 

schlägt sozusagen die große Stunde der Standardisierung – es wird ganz einfach nötig, die Zeit 

zur Herstellung des Produkts, was das Bedürfnis befriedigen soll, ständig zu verkürzen. Das 

bedeutet nichts anderes als Rationalisierung durch Steigerung der Produktivität mittels Einsatz 

von Technik.  

Es können weiterhin auch Beziehungen gefunden werden zwischen der Kultur-Produktion 

und den daraus resultierenden Wirkungen auf die Rezeption, also auch auf die Darstellung der 
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Beziehungen des Individuums oder von Gruppen im Umgang mit Kunstwerken bei der 

Rezeption von Kunst.  

 

„Ein Vierteljahrhundert nach ihren Anfängen präsentiert sich die Kulturökonomik als eine 

rasch wachsende Teildisziplin. Die Beiträge sind heterogen, und die sich stellenden Fragen 

sind weder theoretisch zufriedenstellend gelöst, noch liegen die Methoden vor, um zu 

verlässlichen empirischen Aussagen zu kommen.― (HUTTER, 1994:66) 

 

So wäre es z. B. durchaus von Interesse, wie man Produktivitätsberechnungen, die im 

Allgemeinen das Verhältnis von Output zu Input ins Verhältnis setzen und im Ergebnis Teil-

Produktivitäten errechnen, um einen kulturellen Faktor ergänzen könnte. Hier muss weiter 

geforscht werden.  

Bezüglich der genaueren Betrachtung bei der Kultur- und Kunst-Produktion ist in den 

sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein großer Schritt getan wurden. Die Untersuchungen von 

Baumol und Bowen (BAUMOL – BOWEN, 1966) zeigten, dass die Aufführenden Künste eine 

Form der Produktion sind, die eher der Manufakturperiode, also vor-industrieller 

Produktionsweisen, entspricht. Und genau darin besteht die Problematik, wollte man diese Form 

der Produktion rein betriebswirtschaftlich, also durch Analyse der im Inneren des 

Kulturbetriebs stattfinden Prozesse, untersuchen. Das Ergebnis dieser Analysen führt unter 

Effizienzgesichtspunkten zum Ergebnis, dass diese Unternehmen unrentabel sind – aber nicht, 

weil hier Managementfehler vorliegen würden, sondern weil eine Vielzahl von Faktoren die 

Produktionskosten enorm ansteigen lassen. Schuld daran sind einerseits die spezifischen 

Produktionsprozesse der live performing arts.  

Doch wesentlicher für die „Ineffizienz― der Kulturbetriebe ist die Produktivität in der 

entwickelten Gesellschaft. Diese ist so hoch, dass die Unternehmen in diesen Bereichen nicht 

konkurrieren können. In die Wissenschaft ist die Beschreibung dieses Phänomens als Baumols 

Disease – die Baumolsche Kostenkrankheit – eingegangen.  

Somit ergibt sich eine stetig steigende Abhängigkeit der Künste von finanzieller 

Unterstützung. Ursache dafür ist, dass mit dem Prozess der Rationalisierung – der wie 

dargestellt nicht nur die Wirtschaft, sondern sämtliche Bereiche der Gesellschaft durchdringt – 

tendenziell eine Verteuerung der Arbeit einhergeht. Dem liegt ein Paradoxon zugrunde: umso 

stärker in der Wirtschaft menschliche Arbeit durch Technologie etc. ersetzt wird, umso teurer 

wird sie. So steigt – gesamtgesellschaftlich gesehen – der Preis der Arbeit immer mehr. Das 

beschleunigt wiederum den Rationalisierungsdruck. Da die Künste nun aber naturgemäß in 

hohem Maße personalintensiv sind – ein Theaterstück muss wie vor hundert Jahren durch 

Schauspieler aufgeführt werden – sind sie auch nur in beschränktem Maße rationalisierbar.  

 

Übrigens gibt es bei dieser Arbeit von Baumol und Bowen eine Parallele zu den 

Darlegungen von Karl Marx.  

Seine Untersuchungen führen ihn zur Einteilung des Kapitals in konstantes – mit c 

bezeichnet – und variables – mit v bezeichnet. Das konstante steht dabei für Betriebsmittel, 

Rohstoffe, also Sachmittel – das variable für das Arbeitsvermögen des Arbeiters. Beide fasst er 

unter dem Begriff organische Zusammensetzung – das Verhältnis von c zu v.  
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Sowohl variables als auch konstantes Kapital sind an der Erzielung von Mehrwert, als 

spezieller Form des Profit beteiligt.  

Er kommt zur Überlegung, dass steigende Produktivität den Anteil des konstanten Kapitals c 

am Gesamtkapital erhöht und letztlich zu Rationalisierung, also Freisetzung von Arbeitskräften, 

also variablem Kapital führt.  

 

Damit sinke aber – obwohl das Gegenteil beabsichtigt war – die Profitrate (Vgl.: MARX, 

1972:164) tendenziell, die er in folgendem Verhältnis errechnet:  

 

   
 

   
     

Interessant ist, obwohl er das nicht weiter ausführt, das damit auch kulturelle Wurzeln des 

Wirtschaftens beschrieben sind: denn wie letztlich Produktivität gesteigert wird – durch mehr 

Einsatz von Maschinen c oder durch mehr Arbeitsvermögen v - ist abhängig von der Kultur.  

 

Die Berechnungen der Effizienz eingesetzten Kapitals geschieht seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts durch das Dupont-System of financial control. Spitzenkennzahlen sind hier die 

Eigenkapitalrentabilität und der Return on investment.  

Der ROI lässt sich berechnen als Verhältnis von erzielten Gewinnen zum eingesetzten 

Kapital – das ist also im Prinzip die Profitrate. Ziel ist es, möglichst eine hohe Verzinsung des 

aufgewendeten Kapitals zu erzielen.  

Bezogen auf die im Kulturbereich zu verrichtende Arbeiten deutet sich bei diesen 

Untersuchungen schon an, dass dieser Bereich die Veränderungen der organischen 

Zusammensetzung hin zu mehr Einsatz von konstantem Kapital nicht in dem Umfang leisten 

kann. Der Aufwand der in der Gesellschaft betrieben wird, um die Steigerung der Produktivität 

zu gewährleisten, kann im Kulturbereich nicht realisiert werden. Damit ergibt sich hier schon 

die Schlussfolgerung, dass somit in kapital- bzw. arbeitsintensive Bereiche unterschieden 

werden kann.  

Damit ist aber auch ausgesagt: reine betriebswirtschaftliche Betrachtungen der Betriebe im 

Kulturbereich unter Effizienzgesichtspunkten, d. h. eine rein ökonomische Betrachtung, wird 

dem Auftrag, den diese Institutionen von der Gesellschaft gestellt bekommen, nicht gerecht.  

Allerdings sollte trotzdem untersucht werden, wie die Mittel, die die öffentliche Hand den 

Betrieben des Kulturbereichs zu Verfügung stellt, verwendet werden.  

 

2.2.2 Innenbetrachtung des Kulturbetriebs  

Kultur ist Projekt, ist Aktion. Doch jedes Projekt braucht ein Haus, eine Institution. Der Ort, 

wo Kultur und Kunst ausgeübt werden können, ist der Kulturbetrieb.  

Bezüglich dieses Begriffs werden zwei Bestimmungen unterschieden. So gilt der Begriff 

einerseits zur Charakterisierung der Gesamtheit aller Kulturunternehmen, sozusagen als 

Gattungsbegriff. All das, was an kulturellen Leistungen angeboten wird, kann als Kulturbetrieb 

bezeichnet werden. Andererseits umfasst und beschreibt der Begriff die einzelne Einrichtung.  

Aus Sicht der gebräuchlichen Rechtsformen werden drei Gruppen unterschieden  

(HEINRICHS, 1997:6):  

1. Öffentliche Kulturbetriebe – Regiebetriebe, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, 

Zweckverbände der öffentlichen Körperschaften (Bund, Länder…), d. h. Theater, 
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Museen – Öffentlich-rechtliche Anstalten (Rundfunk, Fernsehen) – öffentlich-rechtliche 

Stiftungen (Kulturstiftung der Länder, Stiftung Preußischer Kulturbesitz);  

2. Privatrechtlich-gemeinnützige Kulturbetriebe – als Non Profit Organisationen 

bezeichnet – die privatrechtlich organisiert sind, z. B. als Kultur- und Kunst-Vereine und 

keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen, deshalb gemeinnützig i. S. des Abgabenrechts 

sind. Weiterhin privatrechtliche Stiftungen mit kultureller Zweckbestimmung oder 

gGmbH. Eine Sonderrolle spielen privatrechtlich-gemeinnützige Einrichtungen, die in 

einer privatrechtlichen Rechtsform existieren, aber kommunale Aufgaben wahrnehmen 

z. B. Musikschulen, Volkshochschule, Stadttheater in der Rechtsform GmbH. Formal 

haben hier Privatisierungen stattgefunden;  

3. Privatrechtlich-kommerzielle oder privatwirtschaftliche Kulturbetriebe, die 

erwerbswirtschaftlich ausgerichtet sind – z. B. Verlage, Kunsthändler, Musical-Theater, 

Musikinstrumentenbauer, Künstler, Künstleragenturen, Filmbranche, neue Medien, 

Medienkunst im Internet etc.  

Das Urheberrecht gilt für alle, sowie eine Vielzahl von Steuervorschriften. Weiterhin ist 

charakteristisch, dass sich alle um die gleichen Künstler und teilweise um dieselben 

Finanzierungsquellen bemühen. So gesehen ist der Beschaffungsmarkt für alle relativ identisch.  

Es wurde gezeigt, dass sich in Kulturbetrieben die Produktion stetig verteuert.  

Unter Rentabilitätsgesichtspunkten betrachtet erhöht sich sozusagen pro Produkteinheit der 

finanzielle Zuschussbedarf, zumindest für Kulturbetriebe der ersten, teilweise auch der zweiten 

Gruppe.  

Beispielhaft wurden durch den Autor erstmals nicht nur regional zusammenliegende Häuser 

in Deutschland, sondern Theater in drei Ländern – Deutschland, Polen und der tschechischen 

Republik – untersucht (Vgl. MUNKWITZ, 2009b:199-224; MUNKWITZ, 2009a:217-223).  

Es soll hier exemplarisch nur auf einige Punkte der Untersuchungen näher eingegangen 

werden.  

Interessant war, am konkreten Beispiel – dem Theaterverbund Neiße – darzustellen, welche 

Veränderungen sich in den vergangenen Jahren vollzogen haben, um Entwicklungen 

aufzuzeigen und Möglichkeiten für Künftiges zu diskutieren.  

Bezogen auf kulturökonomische Betrachtungen wurde dabei auch eine betriebs -

wirtschaftliche Analyse dieser Hoch-Kulturbetriebe durchgeführt. Ziel war es, durchaus unter 

Effizienzgesichtspunkten, Berechnungen anzustellen. Dabei wurde eine Bezugsgröße 

ausgewählt, die entsprechende Schlussfolgerungen gestattet.  

Zum Theaterverbund gehören:  

1. das F. X. Salda Theater Liberec, Tschechische Republik, ist ein Drei-Sparten-Theater – 

Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater – in Trägerschaft der Öffentlichen Hand  

2. die Niederschlesische Philharmonie Jelenia Góra, Polnische Republik, als Symphonie -

orchester in Trägerschaft der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien  

3. das Theater Jelenia Góra als Sprechtheater in Trägerschaft der Öffentlichen Hand der 

Stadt  

4. das Theater Görlitz, Bundesrepublik Deutschland, als Musik- und Tanztheater in der 

Rechtsform einer GmbH mit dem Rechtsträger Stadt Görlitz  
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5. das Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau, Bundesrepublik Deutschland, als Sprechtheater 

in der Rechtsform einer gGmbH mit den Rechtsträgern Landkreis Löbau-Zittau und 

Stadt Zittau.  

Jedes Theater liegt vom einem anderen nie mehr als ca. 80 km entfernt bzw. eher darunter. 

Der Versorgungsgrad mit Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett ist also sehr gut – die 

Bevölkerung kann aus einem großen Angebot auswählen.  

Prinzipiell – und das gilt grundsätzlich für alle hier dargestellten Kulturbetriebe des 

Theaterverbunds Neiße – kann geschlussfolgert werden: eine Finanzierungslücke – income gap 

– besteht immer. Das ist der Betrag der Gesamtausgaben, der die Betriebseinnahmen übersteigt. 

Kein Theaterbetrieb des Verbunds kann sich ausschließlich durch den Verkauf von Produkten 

finanzieren. Die Kosten übersteigen die Einnahmen, die beispielsweise durch den Absatz von 

Tickets oder durch den Verkauf anderer Leistungen erzielt werden können.  

Es soll untersucht werden, ob und wie die Größe der Finanzierungslücke durch das 

Kunstmanagement aktiv beeinflusst werden kann.  

Als Nächstes wäre deshalb zu analysieren, woher die Kulturbetriebe ihre finanzielle 

Unterstützung insgesamt beziehen.  

Es soll folgende Unterteilung vorgenommen werden:  

1. Earned Income - Einkommen aus Erwerbstätigkeit – d. h. Realisierung von Erlösen vor 

allem durch den Verkauf von Rechten (also Tickets) für Veranstaltungen, Aktivitäten 

und Events oder durch vertragliche Dienste für Dritte, wie Sponsoring, Fund Raising  

Vergleich: Deutschland – ca. 15% USA – ca. 68%  

2. Contributed Income - Beiträge von Personen und Organisationen, Vereine, Freunde – 

hier auch unentgeltliche Tätigkeiten für die Kulturinstitution 

Vergleich: Deutschland – ca. 2% USA – ca. 25%  

3. Government Funding - Staatliche Unterstützung mit den Quellen Kommune, Land, Bund 

und Fonds der Europäischen Union  

Vergleich: Deutschland – ca. 83% USA – ca. 7%  

Diese Gliederung ist angelehnt an eine amerikanische Studie (Vgl. z. B.: PAVLAKOVICH-

KOCHI–CHARNEY, 2000) und soll hier weiter Verwendung finden. Besonders die Wortwahl – 

income – deutet darauf hin, dass Anstrengungen des Kulturbetriebs unternommen werden 

müssen, um Einkommen zu erzielen. Es stehen dem also immer Eigenleistungen gegenüber.  

Zuerst einmal soll der weit verbreiteten Meinung widersprochen werden, dass diese Länder 

sich nicht vergleichen ließen. Natürlich lassen sie sich vergleichen – es ist nur die Frage, 

welche Schlüsse man daraus zieht und ob man gewillt ist, das amerikanische Modell der 

Kulturfinanzierung einfach übertragen zu wollen. Doch darum geht es hier erst einmal gar nicht.  

Zum Zweiten muss festgehalten werden: während sich in den USA alle Positionen relativ 

genau bestimmen lassen – das gilt vor allem auch für „Beiträge von Personen und 

Organisationen, Vereine, Freunde – hier auch unentgeltliche Tätigkeiten für die Kultur-

institution― – so ist contributed income bei deutschen Kulturbetrieben nur relativ schwer zu 

bestimmen. Es ist also im vorliegenden Fall, bezogen auf alle Kulturbetriebe, lediglich eine 

Rechengröße, die sich aus der Differenz zu 100% ergibt. So umfassen gerade die 

unentgeltlichen Tätigkeiten z. B. in Soziokulturellen Einrichtungen, oder die Beiträge von 

Personen – z. B. Schenkungen von Sammlungen an Museen – einen sehr viel höheren 
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Prozentbetrag. Allerdings gibt es Probleme mit der Erfassung der unentgeltlichen Tätigkeiten, 

da diese ja nur zu berechnen wären, wenn sie einen Preis (die Person also ein Gehalt) bekäme – 

also die Tätigkeit wertmäßig erfasst würde.  

Bei Theaterbetrieben dürfte es noch schwieriger sein, diese Tätigkeiten wertmäßig in ihrem 

Umfang zu bestimmen. Doch auch hier sind sozusagen freiwillige Leistungen tatsächlich 

vorhanden, in dem z. B. das Personal über das vereinbarte Maß an wöchentlichen Stunden 

hinaus arbeitet oder Tätigkeiten übernimmt, die eigentlich, lt. Arbeitsplatzbeschreibung, nicht 

zum Aufgabenprofil dazu gehören würden. Auch Spenden gehören zum contributed income. In 

den vorliegenden Angaben der einzelnen Theater gibt es immer wieder die Positionen 

Sponsoring, Spenden etc. wobei diese beiden Angaben oftmals bei ein und demselben Theater 

einmal unter Eigeneinnahmen, dann noch einmal bei Spenden, Sponsoring und Projektförderung 

auftauchen, obwohl davon auszugehen ist, dass keine Doppelzählungen erfolgen.  

Der Autor unternimmt nachfolgend den Versuch, gemäß der eben erfolgten Einteilungen des 

income eine Gruppierung vorzunehmen. Dabei sei noch einmal darauf verwiesen, dass die 

nachfolgenden Darstellungen von den sonst gebräuchlichen abweichen. Es soll aber vor allen 

Dingen deutlich werden, welche Positionen dem government funding gegenüber stehen und wie 

die Ergebnisse zu interpretieren sind.  

 

In den zu betrachtenden Jahren des Untersuchungszeitraums wurden durch die Theater des 

Verbunds Neisse folgende Ergebnisse erzielt.  

 

Liberec  

Anteil am 

income 

Jahr 2004 

absolut € 

Jahr 2004 

Prozent 

Jahr 2005 

absolut € 

Jahr 2005 

Prozent 

Jahr 2006 

absolut € 

Jahr 2006 

Prozent 

Govern. 

Funding 

2.175.439 84,40 % 2.456.141 84,90 % 2.421.053 83,69 % 

Contrib. 

income 

1.000 0,04 % 1.000 0,03 % 1.000 0,03 % 

Earned 

income 

401.000 15,56 % 463.000 15,07 % 471.000 16,28 % 

GESAMT 2.577.439 100 % 2.893.141 100 % 2.893.053 100 % 

Tabelle 1.1: Einkommensarten am Theater Liberec – absolut und in Prozent 

 

Da das Theater Liberec in Form einer Beitragsorganisation der Öffentlichen Hand 

organisiert ist muss man konstatieren, dass government funding in diesem Fall also Eigenmittel 

des Regiebetriebs bedeuten würde. Die Förderung erfolgt also, weil die Öffentliche Hand das 

Eigentum an diesem Kulturbetrieb erworben hat. Prozentual gesehen schwanken die Eigenmittel 

um ca. 84% vom Gesamtbudget, Tendenz leicht sinkend. Im Gegenzug steigt der earned income 

an. Prozentual gesehen sind die Einkommen in etwa vergleichbar mit dem Theater Zittau im 

Jahr 2002.  
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Jelenia Gora - Philharmonie  

Anteil am 

income 

Jahr 2003 

absolut € 

Jahr 2003 

Prozent 

Jahr 2004 

absolut € 

Jahr 2004 

Prozent 

Jahr 2005 

absolut € 

Jahr 2005 

Prozent 

Govern. 

Funding 

721.077 88,57 % 790.017 87,67 % 832.147 84,14 % 

Contrib. 

income 

 0,00 %  0,00 %  0,00 % 

Earned 

income 

93.094 11,43 % 11.071 12,33 % 156.896 15,86 % 

GESAMT 814.171 100 % 901.088 100 % 989.043 100 % 

Tabelle 1.2: Einkommensarten der Philharmonie Jelenia Gora – absolut und in Prozent 

 

Sowohl Theater als auch Philharmonie der Stadt Jelenia Gora sind organisiert als 

Kulturbetriebe der Selbstverwaltung.  

Für die Philharmonie ist charakteristisch, dass der earned income relativ schnell und stetig 

ansteigt und im Jahr 2005 ein Selbstfinanzierungsgrad von fast 16% erreicht wird. Gleichzeitig 

steigen die Zuwendungen der Öffentlichen Hand kontinuierlich, ein Novum, was ausschließlich 

nur für die Philharmonie Jelenia Gora im Theaterverbund Neisse gilt. Somit steigen die 

Gesamteinnahmen von 2003 bis 2005 um 21,48 %, also um mehr als ein Fünftel.  

 

Jelenia Gora - Theater  

Anteil am 

income 

Jahr 2002 

absolut € 

Jahr 2002 

Prozent 

Jahr 2003 

absolut € 

Jahr 2003 

Prozent 

Jahr 2004 

absolut € 

Jahr 2004 

Prozent 

Govern. 

Funding 

1.118.279 83,54 % 1.008.043 74,72 % 984.848 73,62 % 

Contrib. 

income 

 0,00 % 1.000 0,07 % 1.000 0,07 % 

Earned 

income 

220.368 16,46 % 340.138 25,21 % 351.952 26,31 % 

GESAMT 1.338.647 100 % 1.349.181 100 % 1.337.800 100 % 

Tabelle 1.3: Einkommensarten am Theater Jelenia Gora – absolut und in Prozent 

 

Das Theater Jelenia Gora kann den earned income prozentual und absolut von 2002 bis 2004 

steigern. Dabei ist zu beobachten, dass, obwohl die Einnahmen aus Kartenverkauf um 3,75% 

zurück gehen, das Einwerben von Sponsoren- und Drittmitteln aber so stark zunimmt, dass 

insgesamt ein Anstieg des Selbstfinanzierungsgrades um 10% auf 26,31% gelingt. Da 

gleichzeitig die Öffentliche Förderung zurückgeht, ergibt sich aber – nach einem Anstieg im 

Jahr 2003 – wieder ein leichter Rückgang des Gesamtbudgets.  
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Görlitz  

Anteil am 

income 

Jahr 2003 

absolut € 

Jahr 2003 

Prozent 

Jahr 2004 

absolut € 

Jahr 2004 

Prozent 

Jahr 2005 

absolut € 

Jahr 2005 

Prozent 

Govern. 

Funding 

8.434.000 91.01 % 7.800.000 89,83 % 7.800.000 88,20 % 

Contrib. 

income 

2.000 0,02 % 2.000 0,02 % 2.000 0,02 % 

Earned 

income 

830.922 8,97 % 881.052 10,15 % 1.041.591 11,78 % 

GESAMT 9.266.922 100 % 8.683.052 100 % 8.843.591 100 % 

Tabelle 1.4: Einkommensarten am Theater Görlitz – absolut und in Prozent 

 

Beim Theater Görlitz ist der schon beschriebene – sozusagen typische – Fall der Förderung 

Öffentlicher Kulturbetriebe in Deutschland zu beobachten: government funding wird absolut 

auf einem bestimmten Betrag festgeschrieben.  

Da das Management aber große Anstrengungen unternommen hat, den earned income zu 

steigern – besonders ins Gewicht fallen hier Einnahmen durch Ticketverkauf und Zunahme des 

Sponsoring – fällt der spürbare Rückgang der Zuschüsse durch die Gesellschafter als auch bei 

den Projektmitteln nicht ganz so dramatisch aus.  

 

Zittau  

Anteil am 

income 

Jahr 2002 

absolut € 

Jahr 2002 

Prozent 

Jahr 2003 

absolut € 

Jahr 2003 

Prozent 

Jahr 2004 

absolut € 

Jahr 2004 

Prozent 

Govern. 

Funding 

2.870.849 84,79 % 2.824.815 82,51 % 2.806.500 79,93 % 

Contrib. 

income 

 0,00 %  0,00 % 1.000 0,03 % 

Earned 

income 

514.871 15,21 % 598.994 17,49 % 703.831 20,04% 

GESAMT 2.577.439 100 % 2.893.141 100 % 2.893.053 100 % 

Tabelle 1.5: Einkommensarten am Theater Zittau – absolut und in Prozent 

 

Es ist festzustellen: absoluter Rückgang der Zuschüsse der Kommune und starker Anstieg 

des earned income.  

Da diese Kultureinrichtungen einen öffentlichen Kultur- und Bildungsauftrag zu realisieren 

haben ist von Interesse, wie dieser letztlich umgesetzt wird, d. h., ob die Bevölkerung mit dem 

Angebot tatsächlich erreicht wird.  
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Das lässt sich auch in einem theoretischen Besuchsquotienten  (BEUTLING, 1993:124), der 

das Verhältnis von Besuche zu Einwohnern der Region darstellt, errechnen. Als Basis dient das 

Jahr 2004, Stichtag für das Erfassen der Bevölkerung ist der 31.12.2004.  

 

 

Folgende Besuchsquotienten ergeben sich:  

 

Stadt Besuche Einwohner Quotient 

Liberec 85.000 158.535 0,54 

Jelenia Gora
3
 78.116 87.643 0,89 

Görlitz 71.392 58.154 1,23 

Zittau - Stadt 46.733 26.000 1,79 

Löbau - Zittau 46.733 145.995 0,32 

Tabelle 2: Theaterbesuche pro Einwohner im Jahr 2004 

 

Es ist ersichtlich – Liberec ist hier auf Grund der Bevölkerungszahl eine Ausnahme, - dass 

in den anderen Städten jeder Einwohner theoretisch einmal pro Jahr ins Theater gegangen ist. 

Der Landkreis Löbau-Zittau – seit der Kreisgebietsreform Kreis Görlitz - ist deshalb mit 

aufgeführt, weil sowohl Stadt als auch Landkreis Träger des Theaters sind und sich zwischen 

beiden ein Mittelwert bilden ließe, der dann ca. bei 1,05 liegen würde.  

Somit wäre weiterhin von Interesse, wie sich die öffentliche Zuweisung pro  Einwohner 

darstellt.  

Hier muss allerdings zuvor bemerkt werden, dass es unterschiedliche Möglichkeiten in den 

einzelnen Ländern und zwischen ihnen gibt, wie die Finanzierung des entsprechenden 

Theaterunternehmens dargestellt wird und werden kann.  

So gibt es z. B. die Darstellung in:  

- Finanzierung des Trägers  

- Eigeneinnahmen  

- Spenden, Sponsoring, Projektförderung (vgl.: BORMANN–KRECK, 2006:8-12).  

Doch auch selbst bei diesen Einteilungen zeigen sich Unterschiede in den Theatern – die 

Zuordnungen sind oft nicht so einfach zu bewerten und einzuordnen.  

So sind, besonders auffallend beim Theater in Liberec und der Niederschlesischen 

Philharmonie Jelenia Góra, einerseits die Zuweisungen des Trägers aufgeführt, andererseits ist 

aber wiederum auch von Subventionen von Kulturministerien und EU-Förderung die Rede. So 

gesehen sind das – im Verständnis des Begriffs „Subventionen― – oft Mittel, denen nicht immer 

Gegenleistungen, i. S. des betriebswirtschaftlichen Begriffs Leistung, gegenüber stehen. 

Deshalb wurden bei diesen eben erwähnten Institutionen diese Subventionen mit zu den 

Zuweisungen der Öffentlichen Hand dazu gerechnet.  

                                                 
3
 hier sind nur die Besuche des Theaters Jelenia Gora als Basis verwendet worden  
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Ein weiteres Problem ist, dass oft nicht für alle Jahre seit 2003 Zahlen vorliegen, also mit 

Schätzungen gearbeitet werden muss, damit sich wiederum im Vergleich der Jahre ein Bild 

ergibt. Problematisch, weil ggf. mit Fehlern behaftet, sind natürlich auch die Umrechnungen 

von tschechischen Kronen und polnischen Zloty in Euro.  

Besonders von Nachteil für Vergleiche zwischen den Kulturbetrieben ist allerdings, dass 

jede einzelne Institution über eigene Controllingsysteme verfügt, die mehr oder minder 

entwickelt sind. Das Problem potenziert sich dann sozusagen noch zwischen den Ländern auf 

Grund der o. a. Besonderheiten.  

Die Zahlen sind aber trotzdem sehr aussagekräftig und gestatten Schlussfolgerungen.  

 

Stadt Zuweisung Einwohner in € 

Liberec 2.300.000
4
 158.535 14,51 € 

Jelenia Gora – Philh. 790.017 87.643 9,01 € 

Jelenia Gora – Thea. 984.848 87.643 11,24 € 

Görlitz 7.800.000 58.154 134,13 € 

Zittau - Stadt 2.806.500 26.000 107,94 € 

Löbau - Zittau 2.806.500 145.995 19,22 € 

Tabelle 3: Zuweisung öffentlicher Mittel pro Einwohner in € – Jahr 2004 

 

Wenn ein erwerbswirtschaftliches, also gewinnorientiert arbeitendes, Unternehmen unter 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten analysiert werden soll, muss eine Bezugsgröße zur Messung 

gefunden werden. So könnten Berechnungen zum Umsatz angestellt werden – darstellbar in der 

Umsatzrentabilität, d. h. wie viel Gewinn pro realisierten Euro Umsatz erwirtschaftet wurde. 

Die Bezugsgröße ist also der Umsatz. Möglich sind auch Berechnungen des Return on 

investment.  

 

Welche Berechnungen könnten für Kulturbetriebe angestellt werden? In Non Profit 

Unternehmen verlangt der Eigentümer, d. h. Gesellschafter der Organisation, auch ein 

wirtschaftliches Arbeiten – also Rentabilität.  

Es bestünde die Möglichkeit der Erfassung der erzielten Umsatzerlöse, denn: der Kultur - 

und Bildungsauftrag kann nur erfüllt werden, wenn der Rezipient auch anwesend ist.  

Die Erlöse könnten also eine Größe zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit darstellen – als 

Erfolgsgröße.  

Worauf müsste diese Zahl bezogen werden?  

Bei vielen Non Profit Unternehmen erfolgt die Förderung im Sinne einer Fehlbedarfs-

finanzierung, d. h. den Ausgleich der Finanzierungslücke zwischen Produktionskosten und 

Einnahmen.  

Hier ist bewusst der Begriff Fehlbedarfsfinanzierung verwendet worden. Es ist der 

Kostenanteil, der nach Abzug der Kostendeckung pro Platz durch Ticketverkauf oder durch 

                                                 
4
 geschätzt 
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andere Erlöse, also der Selbstfinanzierung, von den Gesamtkosten pro Vorstellung übrig bleibt. 

Dieser Fehlbedarf wird durch Subventionen und Drittmittel gedeckt.  

 

Bezugsgröße wären die durch die Kommune aufgewendeten Subventionen in Euro an die 

Kultureinrichtung, die den Erlösen gegenüber gestellt werden könnte. Somit würde sich eine 

Subventionsrentabilität ergeben.  

Diese errechnet sich für die einzelnen Theater folgendermaßen:  

 

Liberec  

Jahr Subventionen in € Erlöse in € Subventions-

rentabilität in % 

2003 2.280.000 390.000
5
 17,10 

2004 2.300.00
6
 425.000 18,48 

2005 2.456.141 460.000 18,73 

Tabelle 4.1: Subventionsrentabilität – Theater Liberec 

 

Auffallend ist, dass die Zuwendungen durch das Kulturministerium der Tschechischen 

Republik und durch die Stadt Liberec an das Theater in den untersuchten drei Jahren um ca. 

175.000 € gestiegen sind. Das ist, zumindest für deutsche Verhältnisse, ungewöhnlich. 

Gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Erlöse um 70.000 €. Damit ergibt sich über die 

Jahre von 2003 bis 2005 eine stetig steigende Rentabilitätsrate.  

 

Jelenia Gora – Philharmonie  

Jahr Subventionen in € Erlöse in € Subventions-

rentabilität in % 

2003 721.077 92.589 12,84 

2004 790.017 109.808 18,90 

2005 832.149 154.689 18,56 

Tabelle 4.2: Subventionsrentabilität – Philharmonie Jelenia Gora 

 

Das Kulturministerium der Republik Polen kürzt im Untersuchungszeitraum die Zuschüsse, 

allerdings steigen die Zuwendungen durch die Woiwodschaft Niederschlesien in so erheblichem 

Maße, dass dieser überproportionale Anstieg den Rückgang des Ministeriums auffangen kann.  

Die Zahlen zeigen noch eine andere interessante Entwicklung: In absoluten Zahlen 

betrachtet steigen die Subventionen um ca. 111.000 €, die Erlöse um ca. 62.000 €. Das müsste 

auf den ersten Blick eigentlich eine Verschlechterung der Rentabilität zur Folge haben. Doch 

                                                 
5
 geschätzt 

6
 geschätzt 
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der Anstieg der Erlöse fällt prozentual höher aus, als der Zuwachs bei den Subventionen, so 

dass sich insgesamt – außer im Jahr 2005 – die Effizienz verbessert.  

Das ist eine weitere wichtige Schlussfolgerung zur Unterscheidung der Aussagefähigkeit 

von absoluten Zahlen und Relationskennziffern bei der Analyse ökonomischer Prozesse in 

Unternehmen. Relationskennziffern sind immer aussagekräftiger!  

 

 

Jelenia Gora – Theater  

Jahr Subventionen in € Erlöse in € Subventions-

rentabilität in % 

2002 1.118.279 220.368 19,70 

2003 1.008.043 243.195 24,13 

2004 984.848 212.398 21,56 

Tabelle 4.3: Subventionsrentabilität – Theater Jelenia Gora 

 

Hier ist auffallend, dass die Subventionen der öffentlichen Hand kontinuierlich zurück 

gehen. Besonders stark ist der Rückgang im Jahr 2003 gleich um 110.000 € - das sind 9,86 %. 

Allerdings steigen demgegenüber die Erlöse um ca. 22.800 € an, ein Zuwachs um mehr als 

10%.  

Diese Entwicklung führt zu einer sehr guten Subventionsrentabilität – obwohl bisher nicht 

gesagt werden kann, welcher Prozentsatz denn ein entsprechendes Prädikat verdienen würde.  

 

 

Görlitz  

Jahr Subventionen in € Erlöse in € Subventions-

rentabilität in % 

2003 8.434.000 780.000 9,25 

2004 7.800.000 838.000 10,74 

2005 7.800.000 1.013.000 12,99 

Tabelle 4.4: Subventionsrentabilität – Theater Görlitz 

 

Für das Theater Görlitz ist charakteristisch, dass die Subventionen gekürzt und dann auf 

einem entsprechenden Stand eingefroren werden. Die Erlöse steigen im Untersuchungszeitraum 

auf fast 130,00% im Vergleich zum Jahr 2003. Das ist eine gewaltige Leistung, auch und gerade 

wenn die absoluten Zahlen betrachtet werden. Damit verbunden ist eine stetig steigende 

Subventionsrentabilität zu konstatieren.  
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Zittau  

Jahr Subventionen in 

€ 

Erlöse in € Subventions-

rentabilität in % 

2003 2.870.000 514.871 17,93 

2004 2.824.815 598.994 21,20 

2005 2.806.815 649.831 23,15 

Tabelle 4.5: Subventionsrentabilität – Theater Zittau 

 

Das Einsparten-Sprechtheater Zittau muss Subventionsstreichungen von 2003 bis 2005 von 

2,28% in Kauf nehmen. Die Umsatzerlöse stiegen im selben Zeitraum um 26,21%. Auch hier ist 

eine bedeutende Subventionsrentabilität festzustellen.  

In einigen Theatern fiel auf, dass Zuschauerzahlen rückläufig waren. Weitere 

Untersuchungen des Autors führten zur Vermutung, dass durch sinkende Kartenpreise versucht 

werden sollte, den Zuschauerschwund aufzuhalten – falls man diese Marketingmaßnahme 

gewählt hat, war sie nicht erfolgreich. Gleichzeitig wurde offenbar versucht, die 

Aufführungszahl zu erhöhen.  

Beide Maßnahmen zeigen das ökonomische Dilemma, in denen Kulturbetriebe, die nicht  

erwerbswirtschaftlich orientiert sind, stecken:  

1. die Senkung der Ticket-Preise führt, wie Untersuchungen zeigen, im Kulturbereich 

gerade nicht zum erwünschten Ergebnis, d. h., sinkende Preise, die im Allgemeinen den 

Absatz ankurbeln sollen zeigen hier keine Erfolge. Es wird nicht als Verkaufsargument 

akzeptiert oder gar wahrgenommen, da im Allgemeinen die Mehrzahl der Einwohner 

kein genaues Bild von der Preisstruktur von Theatertickets hat und den Preis allgemein 

immer höher einschätzt, als er tatsächlich ist. Demzufolge ist eine Preissenkung kein 

Argument für potentielle Besucher, wenn diese den davor verlangten Preis ohnehin nicht 

kannten.  

2. Mehr Vorstellungen führen in einem Mehrspartenhaus unweigerlich zu einem Anstieg 

der Verluste.  

 

Womit hängt das zusammen?  

Wenn man annimmt, dass das Gesamtbudget ausreicht, die Arbeit des Hauses zu finanzieren 

und die Kosten zu decken und nicht auf Rücklagen zurückgegriffen werden kann, dann deckt 

der Ticketverkauf einen Teil der Kosten ab. Der Differenzbetrag zum Gesamtbudget, der sich 

zusammensetzt aus Sponsoringmitteln und Subventionen ergibt dann den noch offenen Betrag 

der zu deckenden Kosten. Für das Jahr 2003 bedeutet das, dass jede Vorstellung beispielsweise 

am Theater in Jelenia Gora Kosten in Höhe von ca. 3.569,00 € verursacht. Ca. 643,00 € kann 

durch Ticketverkauf gedeckt werden – bleiben also weitere Kosten von ca. 2.926,00 €. Damit 

summieren sich die Kosten der 32 zusätzlichen Vorstellungen auf ca. 93.628,00 €.  

Rechnet man allerdings für das Jahr 2004 noch weiter, ergibt sich eine interessante 

Entwicklung. Da insgesamt das Budget zurückgegangen ist und unter der Annahme von oben, 

dass das Gesamtbudget die Kosten deckt und mehr Vorstellungen als im vorangegangenen Jahr 

gegeben werden, führen die Einnahmen durch Ticketverkauf, obwohl diese zurück gehen, nur 
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noch zu zusätzlichen Kosten pro Vorstellung von ca. 2.744 €. Somit ist es dem Management des 

Theaters gelungen, im Durchschnitt die Kosten pro Vorstellung um 182,00 € zu reduzieren!  

 

Fazit  

Es lässt sich durchaus – auch betriebswirtschaftlich – ermitteln, wie Kulturbetriebe mit den 

ihnen zur Verfügung gestellten öffentlichen Mitteln gewirtschaftet haben. Da 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen immer eine Bezugsgröße benötigen, wurden durch den Autor 

hier diese Zuschüsse der öffentlichen Hand angesetzt. Dem wurden die Erlöse gegenüber 

gestellt.  

Die Leistungen dieser öffentlich subventionierten Theater aus drei Ländern bezüglich der 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sind bemerkenswert. Das ist um so dringender zu betonen 

und zu publizieren, weil daran zu erinnern ist, dass diese Unternehmen nicht marktorientiert 

ausgerichtet sind – eine Effizienzsteigerung also nicht von vornherein auf das Anbieten von 

entsprechenden Produkten zurückzuführen ist, die sich am Markt auch verkaufen lassen.  

 

„Dieser Wandel des strategischen Fokus geht einher mit einer Verlagerung des 

Wertschöpfungsparadigmas von der Fertigungs- zur Leistungstiefe. In einer Kombination aus 

beiden – das heißt in einer Optimierung der Leistungstiefe durch kooperative Wertschöpfungs-

strategien – verbirgt sich ein erhebliches Potenzial, eine Reserve zur Verbesserung der 

Effizienz.― (FINK–KÖHLER–SCHOLTISSEK, 2004:99) 

 

2.2.3 Die volkswirtschaftliche Sicht  

Es sei aber auch noch einmal darauf verwiesen, die Betriebe des Kulturbereichs nicht nur 

betriebswirtschaftlich zu analysieren. Es sind auf alle Fälle auch die gesellschaftlichen, damit 

aber auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Wirtschaftens in diesen Bereichen zu 

untersuchen.  

Die Thematisierung der Beziehungen zwischen Kultur und Wirtschaft beleuchten den 

kulturellen Hintergrund wirtschaftlicher Aktivitäten als auch die ökonomischen Wirkungen 

kulturell-künstlerischer Arbeit. Damit soll auch betont werden: Kulturinstitutionen besitzen in 

der Gesellschaft – um es betriebswirtschaftlich zu sagen – eine besondere Nützlichkeit: sie sind 

Plattformen des Wertediskurses. Damit kommt ihnen eine besondere gesellschaftliche 

Bedeutung zu.  

Kulturinstitutionen stehen mit ihren Projekten immer in der Öffentlichkeit – das ist ihr 

spezifisches kulturelles, politisches, soziales Aktionsfeld. Deshalb ist es von Wichtigkeit, diese 

Einrichtungen nicht nur betriebswirtschaftlich – im Sinne einer Innenbetrachtung – zu 

analysieren, sondern diese vor allem mit ihren Wirkungen in die Gesellschaft zu beleuchten – 

und dabei durchaus auch mit ihren ökonomischen.  

 

Dieser Problematik hat sich auch der Autor in seinen Forschungen zugewandt und am 

konkreten Beispiel die wirtschaftlichen Auswirkungen kultureller Tätigkeiten untersucht 

(MUNKWITZ, 2000b:27-40). 
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Hierzu kann zusammenfassend festgestellt werden:  

Bei Tätigkeiten von Unternehmen – demzufolge auch von Kulturbetrieben - werden zum 

Ersten die Wirkungen eines Multiplikators ausgemacht. Dieser soll angeben, um wie viel das 

Einkommen wächst, wenn autonome Größen – wie beispielsweise die Staatsausgaben für 

Kultur, Bildung, Sport etc. – steigen.  

„Nur eine Analyse, die in diesem Zusammenhang den Übertragungssaldo einer alternativen 

Mittelverwendung – beispielsweise erhöhte Kulturausgaben gegenüber anderen Ausgaben-

erhöhungen – einbezieht, kann als ökonomische Begründung für Kulturausgaben dienen.― 

(HUMMEL–BERGER, 1988:125) 

Also: Kultureinrichtungen erzielen – unter ökonomischen Gesichtspunkten – auch 

bestimmte Effekte:  

 

Das sind einmal Multiplikationseffekte in die Region durch folgende Hauptquellen:  

1. durch die Ausgaben der Kulturorganisationen und  

2. durch die Ausgaben der Mitarbeiter der Kulturorganisationen.  

 

Der erste Punkt bedeutet: Kulturorganisationen erzielen wirtschaftliche Auswirkungen in der 

Region durch den Kauf von Gütern und Leistungen von anderen Unternehmen. Diese 

betriebsbedingten Ausgaben beinhalten alle Aufwendungen zum Betreiben der Kulturein-

richtung. Dieser Kauf z. B. entsprechender Materialien, um kulturelle Leistungen zu produ-

zieren, hilft dabei mit, Arbeit und Einkommen in den lokalen Wirtschaftsunternehmen zu 

sichern. Lokale Einkünfte der Kultureinrichtungen werden zu Ausgaben in der Region. Dieses 

wiederum fliest teilweise in Form von Steuern, die die Privatwirtschaft zahlt,  an die Kommune 

zurück. Die Kulturorganisation schafft somit Arbeit in anderen Unternehmen. Gleichzeitig 

erhalten die Beschäftigten in den Betrieben Gehälter und Löhne – es entsteht sozusagen eine 

indirekte Abhängigkeit von der Existenz der Kultureinrichtung, deren Bedeutung bei weitem 

unterschätzt wird.  

 

Also: Ausgaben der öffentlichen Hand für diese Form öffentlicher Aufgaben multiplizieren 

sich – der sogenannte Keynes`sche Multiplikator (KEYNES, 1994).  

„Als Multiplikator bezeichnet man die Auswirkung, die eine Veränderung exogener 

Ausgaben um eine Geldeinheit auf die Gesamtproduktion hat.― (SAMUELSON–NORDHAUS, 

2005:686) 

Zum Zweiten geben die Mitarbeiter der Theater, Museen usw. ihre Gehälter und Löhne aus 

für Miete, Nahrungsmittel, Transport, Bildung, Unterhaltung und andere Dienstleistungen – 

womit wiederum Jobs in der lokalen Wirtschaft entstehen und erhalten werden. Ein Teil führt 

auch zu einer Erhöhung der Ersparnisse.  

Eine Ausgabenerhöhung der öffentlichen Hand führt zu Zusatzeinkommen und 

Zusatzbeschäftigung.  

Dieser Multiplikator ist demzufolge doppelter Art:  

a) der Beschäftigungsmultiplikator – bei Kultur volkswirtschaftlich gesehen ungefähr Fak-

tor 1,4  

b) der Einkommensmultiplikator – Faktor ca. 1,25  
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Diese Faktoren sind sehr niedrig angesetzt, da praktisch nur der Differenzbetrag zu einer 

vorher empfangenen Arbeitslosenunterstützung nachfragewirksam wird.  

Auf dieser Basis würden sich dann Rückflüsse an die Kommune errechnen.   

 

„Vernachlässigt man zunächst die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, so fließen 

dem Staat aufgrund der erhöhten Zuschüsse… Lohn-, Einkommen-, Körperschaft- und 

Gewerbesteuerzahlungen zu.― (HUMMEL–BERGER, 1988:13) 

Ein Multiplikatoreffekt lässt sich also bei Ausgaben der öffentlichen Hand berechnen.  

 

Durch den Kulturbereich verursacht, lässt sich noch ein weiterer ökonomischer Effekt 

ermitteln. Dieser ergibt sich  

3. durch die Ausgaben der Besucher, die eine Einnahmequelle für die Kulturinstitutionen – 

und für die lokale Wirtschaft – darstellen.  

Hier entstehen die sogenannten externen Effekte – auch als Umwegrentabilitäten bezeichnet.  

In den zugrundeliegenden Überlegungen wird davon ausgegangen, dass „die positiven 

Auswirkungen eines öffentlichen Gutes [...] unteilbare externe Konsumeffekte für mehr als 

einen einzigen Menschen― implizieren. (SAMUELSON–NORDHAUS, 1987:453) 

 

Unter externen Effekt versteht man eine  

„Auswirkung einer wirtschaftlichen Aktivität, die nicht dem Urheber zugerechnet wird. 

Zwischen dem Verursacher und dem Betroffenen des externen Effekts besteht eine nicht über 

den Preis- bzw. Marktmechanismus vermittelte Beziehung… Gehen von einem Gut 

ausschließlich externe Effekte aus, so handelt es sich um ein öffentliches Gut.―
7
  

 

Alle Untersuchungen zeigen:  

Ausgelöst werden die Ausgaben der Besucher durch den Besuch eines kulturellen 

Ereignisses. Der prozentual größte Anteil kommt aber ganz anderen Institutionen als dem 

Kulturbereich zugute.  

Dieser Effekt ist durch eigene Forschungen erstmalig auch in Deutschland für den 

ländlichen Raum untersucht wurden (MUNKWITZ, 2000b:27-40).  

Es konnte ermittelt werden, dass ein Effekt von 13:87 besteht, d. h. Ausgangspunkt ist die 

Teilnahme von Rezipienten an einer Kulturveranstaltung – doch nur 13% der geplanten 

Konsumausgaben erreicht die Institution des Kulturbereichs – 87% fließen in andere Bereiche = 

externe Effekte.  

Unterschieden und näher untersucht wurden dabei die kommerzielle Bedeutung der Kultur -

Touristen, also die Zahlen der Tagestouristen als auch die des Übernachtungs tourismus, wobei 

die Aufenthaltsdauer der Gäste eine wichtige Größe darstellt. Sie entscheidet nicht nur darüber, 

wie viele Übernachtungen gebucht werden, sondern auch darüber wie viele Kulturangebote, 

Restaurantbesuche etc. wahrgenommen werden können. 

 

Durch Befragungen kann sehr detailliert ermittelt werden, wie hoch die durchschnittlichen 

Ausgaben der Gäste sind. Dabei ist aber nicht so sehr von Interesse, wie viel jeder insgesamt 

ausgibt, sondern in welchen Kategorien.  

                                                 
7
 Gablers Wirtschaftslexikon, elektronische Fassung – Stichwort Externer Effekt 
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Die Ausgabenstruktur der Gäste, die durch Untersuchungen  (MUNKWITZ, 2000a:83-90; 

BLUM–MÜLLER–VOGT, 1997:172) ermittelt werden konnten, zeigen, dass am meisten für 

Unterkunft, Restaurantbesuche und Einkäufe aufgewandt wird. 

 

Natürlich lässt sich auch das Ausgabeverhalten der Bevölkerung im Zusammenhang mit 

einem Kulturbesuch ermitteln. Die Zurückhaltung bei der Veröffentlichung von Zahlen 

bezüglich der Einwohner erklärt sich aus der These, dass nicht davon auszugehen ist, dass  diese 

Umsätze nicht realisiert worden wären, wenn es das entsprechende Kulturereignis nicht gäbe. 

Dem kann entgegen gesetzt werden, dass aber die besuchte Vorstellung zum auslösenden Faktor 

für Umsätze in anderen Bereichen geworden ist.  

Und: damit lässt sich dieser Betrag nicht ein zweites Mal zu anderer Gelegenheit ausgeben. 

 

Alle Untersuchungen kommen zu dem Schluss: die kulturinduzierten Ausgaben liegen 

grundsätzlich über denen für eine Eintrittskarte. Die Ausgaben für Dienstleistungen, 

Restaurantbesuche etc. können die Ausgaben für das kulturelle Ereignis beispielsweise im 

ländlichen Raum um mehr als das Fünffache übersteigen.  

 

Was bedeuten die Zahlen? Was steckt hinter den Effekten?  

1. Die Anwesenheit von Kulturorganisationen vergrößert für Einheimische und Gäste die 

kulturelle Auswahl in der Region. Ein ausgegebener „Kultur-Euro― bringt eindeutig 

Gegenleistung in Form von Lebensqualität;  

2. Die Angebote der Kultureinrichtungen und –initiativen begünstigen den Einzelnen und 

die Gemeinschaft durch Programmvielfalt und Aktivitäten, die nicht nur in Euro 

gemessen werden können;  

3. Das kulturelle Angebot stärkt die sozialen Beziehungen der Bewohner und kann damit 

zu einem positiven Faktor des Stadtmarketing werden;  

4. Die Kultureinrichtungen leisten einen Beitrag auch zum ökonomischen Reichtum. Deren 

Angebote ergänzen und bereichern die natürlichen Gegebenheiten;  

5. Dadurch, dass Kulturinstitutionen verfügbar sind und kulturelle Ereignisse besucht 

werden können, werden die Einwohner ermutigt, einen Teil Ihres disponiblen 

Einkommens zum Event auszugeben und damit in der Region zu belassen;  

6. Es kann durch Untersuchungen nachgewiesen werden, dass sich das bereitgestellte Geld 

für Kunstorganisationen in Form des kommunalen Kulturhaushalts tatsächlich – im 

wahrsten Sinne des Wortes - auszahlt. Jeder Euro, der in Kultureinrichtungen und 

Initiativen fließt kommt in Form von Steuern auf den Verkauf von Gütern und 

Leistungen mit einer Verzinsung zurück. Das ist ein „gesellschaftlicher Return on 

Investment―. So wurde berichtet, dass jeder Euro, der vom Senat in Berlin ausgegeben 

wird, 3 Euro Nachfrage in der lokalen Wirtschaft erzeugt;  

7. Touristen kommen auf Grund der natürlichen Gegebenheiten und des Vorhandenseins 

kultureller Einrichtungen und Events in die entsprechende Destination. Es werden 

dadurch eindeutig nachweisbare ökonomische Wirkungen durch neues Geld erzielt. Es 

ist sozusagen ein Export von „Kulturprodukten―, die aber hier vor Ort rezipiert werden;  
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8. Bei Geldern, die EU, Bund oder Land für Kultureinrichtungen mit überregionaler 

Bedeutung oder mit besonderem kulturpolitischen Auftrag zur Verfügung stellen, tritt 

ebenfalls der „Effekt des neuen Geldes― auf;  

9. Damit kann auch geschlussfolgert werden: streng genommen hat nur das neue Geld diese 

ökonomischen Auswirkungen. Damit ist aber auch gesagt: wenn diese 

Kultureinrichtungen in dieser Gegend nicht existieren würden, würde das Geld auf alle 

Fälle woanders ausgegeben! Denn: dadurch unterscheiden sich die Kul turorganisationen 

von privaten Unternehmungen – der Kunde muss zur Kultureinrichtung kommen, nicht 

das Produkt zum Kunden. Das erfordert allerdings spezifische Marketingmethoden 

seitens der Kultureinrichtungen und der entsprechenden Regionen. Denn: lokale 

Wirtschaft basiert auf lokalen Ausgaben;  

10. Kulturinstitutionen leben auch und vor allem von der Arbeit vieler Freiwilliger. Diese 

Leistung ließe sich in Euro messen, weil das Erbringen von Leistungen immer Kosten 

verursacht – hier aber oft nicht bezahlt wird. Doch auch das ist Wertschöpfung – und es 

ist Beschäftigung, es lässt die Kultureinrichtung erst funktionieren. Das wiederum ist 

Grundlage zur Leistungsanbietung. Diese Freiwilligkeit führt aber, wenn die kulturellen 

Leistungen dann tatsächlich in Anspruch genommen werden, in anderen Bereichen zu 

Ausgaben – und damit zu Arbeit;  

11. Die Region wird durch Institutionen und Events erst unterscheidbar von anderen – es ist 

das Regionenspezifische, das Unübertragbare, was den Reiz ausmacht und damit 

begehrenswert für Touristen und Einwohner - hierher zu kommen, zurückzukehren oder 

hier zu bleiben;  

12. Kultur als prägender Faktor der Infrastruktur ist damit Faktor des Standortes – zum 

einen, dass es für die Menschen eine Identifikationsgröße ist. Andererseits - durch das 

Image, was diese Region verkörpert. Dadurch wird die entsprechende Region auch für 

Standortentscheidungen von Unternehmen interessant.  

 

Es kann abschließend festgehalten werden: Die Ausgaben für Organisationen und Initiativen 

des Kulturbereichs zahlen sich tatsächlich auch ökonomisch aus. Man muss sich aber die Mühe 

machen, nicht betriebswirtschaftlich – im Sinne der eigenen Unternehmung – zu denken, 

sondern einen gesellschaftlichen Blick zu wagen. Die kommunale Unterstützung der Kultur ist 

eine wertvolle und rentable Aus- und Aufgabe.  

 

3. Ausblick  

Was sollte im Bereich der Kulturökonomie künftig weiter in die Forschungen einbezogen 

werden?  

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt beeinflusst auch das Kulturverständnis – und 

umgekehrt. Da der Mensch durch technischen Fortschritt seine Produktion, also Naturaneignung 

beeinflusst, verändert er dadurch wiederum seine eigenen Lebensbedingungen.  

Basis der Entwicklung der Industrie- bis hin zur Dienstleistungsproduktion ist Teilung der 

Arbeit in Funktionen – arbeitsfunktionale Teilung. Es ist die Möglichkeit, komplexe Vorgänge 

zu strukturieren und die Arbeiten aufeinander zu beziehen. Gleichzeitig kann wieder Zeit pro 



394 

Arbeitsgang reduziert werden, was wiederum die Arbeit produktiver, effizienter, also ren tabler, 

weil rationaler macht.  

Diese Teilung von Arbeitsfunktionen stellt sich aber in den Kulturkreisen unterschiedlich 

dar und führt zu anderen Ergebnissen.  

Das hat sicher auch etwas mit dem Verhältnis und dem Verständnis der entsprechenden 

Gesellschaften zum Faktor Zeit zu tun.  

In westlichen Industriegesellschaften wird als eines der wichtigsten Mittel zur Substanz-

erhaltung von Firma und Familie die Arbeit gesehen. Die Mönchsregel des Benediktinerordens 

lautete ora et labora, arbeite und bete. Das ist auch zu interpretieren als Aufwertung der Arbeit 

und desjenigen, der Arbeit verrichet. Die Sozialdemokratie formuliert das im Gothauer 

Programmentwurf von 1875 mit der auf Adam Smith zurückgehenden Lassallschen Formel: 

„Arbeit ist die Quelle allen Reichtums und aller Kultur.―  

Die Frage ist nur: welche Arbeit ist gemeint? Menschliche oder maschinelle?  

Hier ist heute noch in vielen Kulturkreisen und Gemeinschaften zu beobachten, dass Arbeit 

eine soziale Komponente hat und es in diesen Gemeinschaften für das Zusammenleben 

wichtiger ist, das Soziale, und nicht die Produktivität in den Blick zu nehmen. Wenn noch dazu 

menschliche Arbeit anders bewertet wird, was nichts anderes im ökonomischen Sprachgebrauch 

heißt als entlohnt, dann wird bevorzugt diese Form eingesetzt. Unterstützungen dieser 

Gesellschaften durch die Industrienationen sehen dann oft so aus, dass Ursachen beispielsweise 

für Armut in nicht ausreichender Produktivität gesehen werden und das dahingehend korrigiert 

wird, dass sofort der Einsatz von Technik empfohlen wird – mit oft niederschmetternden 

Ergebnissen. Denn das führt, aus vielerlei Gründen, zur Zerstörung gemeinschaftlicher 

Strukturen und damit erst recht nicht zur Reduzierung von Armut.  

Die kapitalistische Industriegesellschaft beantwortet die Frage, welche Arbeit gemeint ist, 

ziemlich eindeutig: die Form von Arbeit, die am ehesten der Zielerreichung – Gewinner-

wirtschaftung - dient. Das kann durchaus der Einsatz des menschlichen Arbeitsvermögens sein, 

wenn dieser Einsatz preiswerter, d. h. kostengünstiger, ist. Im Mittelpunkt steht Effizien -

steigerung, sprich Zeitreduktion pro Produkt – also Produktivitätssteigerung. Perspektivisch ist 

das Effizienzproblem im Sinne von Rationalität, sprich Rationalisierung, durch Mechanisierung 

und Automatisierung konsequenter, also endgültiger, zu lösen. Der Einsatz von Technik wird in 

dieser Produktionsweise unweigerlich zum Fetisch – genau wie Geld. Die Zeiteinheit zur 

Herstellung eines Produkts kann durch Technik immer mehr reduziert werden und führt bei 

Industrieproduktion zur Aufspaltung in qualifizierte und unqualifizierte Arbeit. Massen-

produktion wird möglich.  

Die Orientierung auf Zeit und damit die Aufspaltung von Arbeitsfunktionen bleibt aber nicht 

auf Anwendung industrieller Methoden im primären und sekundären Sektor der Volkswirtschaft 

beschränkt.  

Wirtschaftshistorisch betrachtet kommt es perspektivisch, erst allerdings noch nicht im 

Sinne einer Standortverlagerung, zur Trennung von Haushalt und Unternehmen. Man könnte  

das als eine Form der Teilung von Arbeit auf gesellschaftlicher Stufe bezeichnen. Vorerst 

bleiben beide noch in der Familie und somit als eine kulturelle Einheit, aber mit der Tendenz 

des Auseinanderdriftens, erhalten. Im 18. Jahrhundert erfolgt auch eine räumliche Trennung.  
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Der Haushalt dient in erster Linie der Aufrechterhaltung der menschlichen Funktionen, der 

Wiederherstellung der verbrauchten Arbeitskraft, damit diese ihre Aufgaben im Unternehmen 

erfüllen kann. Der Haushalt hat eine bedarfsdeckende Funktion.  

Das Unternehmen entwickelt sich als Wirtschaftseinheit mit dem Ziel rationalen Handelns.  

Durch das Nebeneinander beider Formen ist sozusagen ein neues gesellschaftliches System 

entstanden.  

Beides sind eigene Wirtschaftssubjekte, die sich gegenseitig bedingen aber auch 

ausschließen. Auch hier werden, wie bei der arbeitsfunktionalen Teilung, die Prozesse aufgeteilt 

und die Ergebnisse der Tätigkeiten in diesen Wirtschaftssubjekten an nachfolgende Stufen 

weiter gegeben.  

Der wichtigste, weil ökonomische, Unterschied ist – Haushalte sind immer zur 

Aufrechterhaltung des inneren Kreislaufs auf Unterstützung von außen angewiesen.  

Unternehmen entstanden durch Loslösung der Produktionswirtschaft aus dem Haushalt der 

mittelalterlichen Zunftwirtschaft, besonders mit dem Ziel, Vorgänge quantifizieren zu können 

(LÖFFELHOLZ, 1980:55). Dazu mussten Nutzen und Aufwand bestimmt und gemessen werden. 

Für Unternehmen im marktwirtschaftlichen System wird der Nutzen im Ertrag quantifiziert. 

Kosten stellen gemessenen und quantifizierten Aufwand dar.  

Das bedeutet aber im Umkehrschluss: in diesen Bereichen kann die Bewertung, die 

quantitative Erfassung des Nutzens, auch nicht vorrangig nach Marktgesetzen erfolgen. Das ist 

durchaus wichtig zu betonen, wenn die Leistungen kultureller Einrichtungen betrachtet werden 

sollen.  

Die Wirtschaft, die nach Marktgesetzen funktioniert, ist somit ein sich selbst regelnder, sich 

selbst reproduzierender Teil der Gesellschaft – und enthält damit eine Dynamik in Richtung 

Mehrung des Wohlstandes durch Wirtschaftswachstum. Es wird sogar zum Zwang, immer 

wieder damit erzielte Gewinne in den Kreislauf zurückzubringen.  

Produktion von Luxusartikeln und der Handel mit diesen ist Voraussetzung für 

Industrieproduktion als Massenproduktion und gleichzeitig wieder Resultat derselben.  

Entwicklung von Industrieproduktion erfordert, auch unqualifizierter Arbeit in vielen 

Abteilungen – Arbeiten spalten sich in qualifizierte und unqualifizierte Arbeiten auf.  

Qualifizierte Arbeit in Form handwerklicher Manufakturarbeit wird verdrängt bzw. in 

Nischen gedrängt.  

Man findet die handwerkliche Form der Arbeit hauptsächlich nur noch bei Generalisten, die 

jetzt interessanterweise vor allem z. B. in den Theaterwerkstätten tätig sind. Hierzu wiederum 

ist seitens des Arbeitsvermögens eine besondere Qualifikation vonnöten.  

Im Ergebnis steigender Produktivität bei industrieller Fertigung wird immer Arbeitszeit pro 

Produktionseinheit reduziert. Damit kann perspektivisch auch die Zeit, die das Arebitsvermögen 

im Prozess zur Verfügung stehen muss, reduziert werden – mit dem Effekt, dass arbeitsfreie 

Zeit zunimmt.  

Damit wiederum ergeben sich Möglichkeit und Notwendigkeit Leistungen für die Zeit des 

Müssiggangs zu erzeugen. Kultur kann sich als eigenständiger Bereich der Volkswirtschaft 

entwickeln – ökonomisch betrachtet aber mit geringerer Produktivität und vor allem auf der 

Basis menschlichen – nicht technischen – Arbeitsvermögens.  
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„Sagen die einen, es sei die Funktion des Theaters, im Zuschauer ein inneres Erlebnis 

hervorzurufen, durch das die Gemütsbewegungen und Ideale der Welt der Realitäten bereinigt 

und integriert werden, sprechen andere nach allbekanntem Muster kurz und bündig von 

moralischen, politischen, unterhaltenden, tröstenden, aufreizenden, aufklärenden, bildenden, 

emanzipatorischen, instruierenden, Bewußtsein verändernden, demokratisierenden und 

kommunikativen Funktionen. Eine jede dieser Bestimmungen läßt sich sehr wohl hinreichend 

mit guten Argumenten unterlegen und rechtfertigen.― (SILBERMANN, 1979:300) 

 

Aus diesen Darstellungen ergeben sich weitere Möglichkeiten zur Untersuchung:  

Kann ein Kulturfaktor der Produktivität gefunden und bestimmt werden?  

Wenn der Öffentliche Haushalt durch Neue Steuerungsmodelle im  Rahmen des New Public 

Management umgestellt wird, welche Antriebskräfte werden hier freigesetzt? Können hier unter 

Effizienzgesichtspunkten ähnliche Effekte erzielt werden wie in den untersuchten Theatern des 

Neiße-Verbunds?  

Lassen sich in diesen Bereichen länderübergreifende Untersuchungen – z. B. zwischen den 

Hochschulen in Pécs und Görlitz, also in der ungarischen Republik und der Bundesrepublik 

Deutschland - anstellen? Diese gemeinsamen Forschungen könnten beispielsweise den 

öffentlich geförderten Institutionen beider Länder bezüglich Effektivität und Effizienz nützen. 

Und – damit auch das gegenseitige Verständnis der Kulturen befördern.  
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KÖT ELES LAJ OS :  A kultúraközvetí tő intézmények szerepe a társadalmi 

megújulási  folyamat előrehaladásában Békés megyében az 1970 -

1980-as években  

Bevezetés 

Az emberi létezés színtere egy koronként változó „társadalmi-élettér‖, amelynek működését 

bonyolult kölcsönhatások határozzák meg (CHOMBART DE LAUVE, 1952). 

Ebben az élettérben folyamatos változások zajlanak, egyes tényezők jelentősége csökken 

vagy megszűnik, másoké nő, újak jelennek meg, régiek tűnnek  el (BUTTIMER, 1969:417-426; 

KÖTELES, 2010). 

A társadalom működését közvetlenül meghatározó kapcsolatrendszerek is olyan élő szöve-

déket alkotnak, amelyben koronként változik a különféle belső tényezők fontossága.  

Az elméleti modellek ma már sokfajta lehetőséget teremtenek a különböző korokban vég-

bement társadalmi megújulás vizsgálatára. 

A „társadalmi tőke‖ kutatása, az innovációk eltérő szempontú megközelítései egyértelműen 

bizonyították, hogy a gyökeres társadalmi paradigmaváltások elsősorban az emberi tudáshoz és 

beállítottsághoz kapcsolódnak. 

A 20. század végén kirobbant információs forradalom előtti társadalomban a változások hu-

mán tényezőinek megteremtésében kiemelkedő szerepe volt a különféle kultúraközvetítő intéz-

ményeknek; a kulturális folyamatok meghatározó tényezőjévé váltak az emberi társadalom evo-

lúciójának (SZAKÁLL, 2008:3-37; MAROSÁN, 2005:75-90). 

Akár azt is mondhatjuk, hogy ennek az intézményrendszernek a fejlettsége, működésének 

belső tartalma és a közvetített szellemi javak minden más leírásnál pontosabb képet adnak egy-

egy társadalom állapotáról és változási képességeiről. 

 

Társadalmi fejlődés és a kulturális örökség 

Vizsgálatunk egy lassan feledésre és átértékelésre ítélt időszakban, az 1970-80-as évek Békés 

megyéjében követte nyomon a kultúraközvetítés intézményeinek szerepét a modernizációs -

innovációs folyamatban. 

A megyeválasztás azért is érdekes, hiszen az országos köztudatban Békés a legelmara-

dottabb térségek között van számon tartva. Ez a vélemény azonban nem helytálló.  

A 19. században a gabonakonjuktúrára épülő agrárkapitalizmus gazdasági fellendüléshez 

vezetett az Alföldön. A sajátos mezővárosi településrendszer kedvező feltételeket teremtett a 

sokszínűbb, modernebb kapitalista társadalom kiépítésére. Az azokban megjelenő polgári cso-

portok új igényei indukálták a változásokat. 

Békésben pl. Mezőberényben jött létre az Alföld egyik első  gimnáziuma (1802), majd ezt 

követték a többiek. Az analfabéták aránya - a protestáns egyházak szigora miatt – visszaszorult; 

Békés az iskolázott megyék közé emelkedett. (1920-ban a megyék sorrendjében a 4. helyen 

állt.) 

Gyula a 19. század végére az ország egyik legurbánusabb városa lett, széleskörű kulturális 

hálózatot teremtett. Még a többségében szlovák paraszti népességű Békéscsabán is megszerve-

ződött az új, polgári társadalom és létrehozta a maga kulturális intézményrendszerét, a főgimná-
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ziumot, a színházat, az Auróra kört, stb. A településeken és a tanyavilágban a két világháború 

között kiterjedt köri-egyleti mozgalom virágzott, amely nagy szerepet játszott a gazdasági fejlő-

désben is. (Pl. a gépszövetkezetek, modern gazdasági formák létrehozása.)  

Ez a különféle elemekből származó kulturális dinamizmus az 1940-es évek történelmi tragé-

diái nyomán szertefoszlott. A zsidóság elhurcolása az újra legfogékonyabb, leginnovatívabb 

társadalmi csoportoktól fosztotta meg a vidék társadalmát – a volt uralkodó osztály félreállítá-

sa–elűzése, a németajkúak egy részének kitelepítése, a szlovákság áttelepítése nyomán lényegé-

ben széthullott a korábbi társadalom (KÖTELES, 1986). 

A művelődésnek egykor legfontosabb vidéki színterét jelentő köri-egyleti mozgalomban ne-

velődött „művelt‖ parasztság ugyan megkísérelte létrehozni saját tehetségmentő szervezeteit 

(annak jegyében született pl. az országos hírűvé lett Békés-tarhosi Çnek- és Zeneiskola) és a 

kialakult szabadművelődési rendszer alkalmas volt a demokratikus társadalom kulturális életé-

nek megszervezésére, de ezt a magyar valóságból származó rendszert a politikai változások, a 

pártállam kiépítése hamarosan felszámolta. 

A kommunista gazdasági-társadalmi berendezkedés a társadalom alján élők közül kiválasz-

tott pártkatonákat emelte az újraépülő hatalmi szervezetek különféle vezető pozícióiba és olyan 

felülről vezérelt rendszert épített ki, amely semmilyen élő kapcsolatban nem volt a helyi társa-

dalmakkal, csak uralkodott azokon (KÖTELES, 1991:13). 

Békés megye ekkor vált hírhedté, hiszen nagy számban kerültek a hatalomba olyan iskolá-

zatlan emberek, akik csak az erőszakot ismerték a társadalom problémáinak kezelésére. (Az 

egyik pártmunkás még azt is javasolta, hogy legjobb lenne az értelmiséget is elűzni vagy kiirta-

ni.) (KARABA, 1985:458-465). 

Az 1960-as években azonban új világ kezdett formálódni. Az akkori országos pártvezetés 

egy olyan modernizációs folyamatban látta a szocialista rendszer jövőjét, amelyben helyet kap 

az egyéni- és a közösségi érdekrendszer is. Az ehhez kapcsolódó gazdasági átalakítás (az új 

gazdasági mechanizmus) és az állami irányítás decentralizációja, a tanácsi önállóság új köve-

telményeket támasztott a gazdasági és a társadalmi lét minden szintjén.  

Békés megyében ekkor értékelődött fel a kisszámú értelmiség és ekkor vált lehetővé, hogy 

szembenézzen a szocializmus valódi hatásaival. Mivel más értelmiség lényegében nem volt a 

megyében, az első képzett vezetői generáció jórészt a tanítóságból verbuválódott. (A valamikori 

5 éves tanítóképzés rendkívül gazdag tartalmú volt: egy-egy közösség gazdasági-társadalmi-

kulturális megújulásának szervezésére és vezetésére is felkészített.)  

Az első változások a kultúra „hagyományos‖ területein történtek; egymást követték a külön-

böző helyi folyóirat-kísérletek. Végül 1965-ben párt- és állami támogatással jött létre egy stabil 

folyóirat, a Békési Çlet, amely néhány év alatt maga köré gyűjtötte a múlt és a jelen iránt érdek-

lődő képzett és amatőr kutatókat. A folyóirat szerzői törzsgárdáját alkotó mintegy 35 -40 fő mel-

lett az alkalmi szerzők száma 220-250 volt. 

Különleges szerepük volt a megyéből elszármazott szerzőknek (Darvas József, Dér Endre, 

Kósa László, Kozma Tamás, Tímár Máté, stb.), akik sajátos összekötő kapoccsá váltak az o r-

szág vezető-szellemi fórumai és központi szervezetei felé. A folyóirat szellemisége ebben a 

kapcsolatrendszerben formálódott népi-demokratikus-baloldali jellegűvé. 

Ebben a megújuló szellemi légkörben született döntés arról is, hogy a két világháború között 

Békés megyében sikeresen működő népművelési tervezést újra be kell vezetni, hogy hatéko-

nyabb legyen a munka. Az előkészítések során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a falvak társa-
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dalmáról nincsenek valóságos ismeretek. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-

művelési Tanszéke, a Békés megyei Tanács VB Közművelődési Osztálya és az MTA Szocioló-

giai Kutatóintézete végül megállapodott egy átfogó Békés megyei életmódkutatás elindításában. 

A dolog pikantériája, hogy minderre a csehszlovákiai beavatkozást követő általános visszaren-

deződés időszakában került sor. Magyarázatát azok a személyi kapcsolatok adják, amelyek a 

megyei vezetők egy részét Erdei Ferenchez (akkor az Elnöki Tanács tagja) és más országos veze-

tőkhöz fűzték, akikkel iskolatársak-barátok vagy falubeliek voltak és hasonlóan gondolkoztak. 

 

Életmódkutatás Békésben – az ideológia „trónfosztása” 

A mindennapi élet tényszerű vizsgálatának ilyen nagyszabású vállalkozása azóta is páratlan a 

magyar szociológiában. A Losonczi Ágnes, H. Sas Judit, Kárpáti Zoltán és Kónya Judit vezette 

munkában 30 egyetemi hallgató és 70 helyi pedagógus vett részt. 

A rendkívül széleskörű és új ismereteket nyújtó vizsgálatok legfontosabb eredménye, hogy 

ez a kutatás írta le először a társadalom alsó rétegeiben generációkon átívelő, mélyszegénysé-

get. Kiderült, hogy a szocializmus sem tudta megváltoztatni a népesség mintegy 30%-ának lét-

feltételeit - a mostoha körülmények között a múlt konzerválódott (HIDY, 1996:105). 

A Magyarország újrafelfedezésének lázában égő értelmiség körében a valóság kendőzetlen 

megmutatása volt akkor a demokrácia egyetlen igazi lehetősége. A sokkoló kutatási eredmé-

nyek ebben a légkörben releváns erővel hatottak az egész közgondolkodásra és nagy szerepük 

volt a szegénység problematika előtérbe kerülésében. 

Hatásai különösen erősek voltak Békésben, hiszen nyilvánvalóvá lett, hogy az ideológiai té-

telek helyét a valóság megismerésének kell átvenni a tudományokban.  

A valóságra épülő, megalapozott terület- és településfejlesztés igényei olyan komplex regio-

nális kutatásokat tettek szükségessé, amelyeknek Békés megyében nem voltak meg a szakmai 

feltételei. 1973-ban a Megyei Tanács jelentős anyagi áldozatvállalásával került sor a MTA Al-

földi Osztályának megszervezésére. 

Az Osztály létrehozásában és sikeres fejlődésében döntő szerepe volt az akkor fiatal vezető-

nek, dr. Tóth Józsefnek, aki egyetemi oktatói státusát cserélte fel a tudományszervezéssel.  

Kiemelkedő szervezőképessége és széles körű kutatói kapcsolatrendszere mellett a siker fon-

tos tényezője volt a gyakorlatorientáltság és a multidiszciplináris szemlélet, amellyel a komplex 

vizsgálatokat megszervezték. Kutatási eredményeik emiatt közvetlenül felhasználhatóvá váltak 

és beépülhettek a különféle döntések előkészítésébe, ami újabb feladatokat és támogatásokat 

generált. Számos felismerésük (pl. a Közép-békési centrum vizsgálata) úttörő jelentőségű volt 

és néhány esetben az országos fejlesztés speciális sajátosságaira is sikerült felhívniuk a szakmai 

és a döntéshozók figyelmét (TÓTH, 1993:157-165). 

Ebben a megújuló szellemi erőtérben fogalmazódott meg, hogy a megyében felélénkült szer-

teágazó kutatások szintézisének megteremtésére is alkalmas tudáshálózatot kell létrehozni.  

Az 1978-ban megszervezett Tudományos-Koordinációs Szakbizottság egyedülálló szervezet 

volt a magyar tudományszervezésben. Kapcsolódott a hatalmi struktúrához, hiszen a Megyei 

Tanács Végrehajtó Bizottsága felügyelte és finanszírozta, de demokratikus, relatíve önálló sze r-

vezetként működött. Miután sikerült stratégiai érdekközösséget teremteni s megyében működő 

tudományos intézményekkel és a kutatókkal, néhány év alatt valóságos innovációs funkciót te-

remtett. 



401 

Szerteágazó tevékenységének felsorolása is meghaladja a jelen előadás kereteit. Célszerűbb 

azokat a törekvéseket számba venni, amelyek újszerűek, innovatív jellegűek voltak – egyik-

másik az akkori magyar tudományszervezést tekintve is. 

A gyakorlatra figyelő tudományszervezési szemlélet rövid idő alatt új típusú kapcsolatok ki-

alakításához vezetett a MTA Szegedi Akadémiai Bizottságával. Egy 1980-ban megkötött 

együttműködési keretmegállapodás lényegében „beillesztette” a Szakbizottságot az Akadémiai 

Bizottság rendszerébe. Az 1980-ban Békésben élő 25 kandidátus és 1 akadémiai doktor szinte 

mindegyike bekerült az Akadémiai Bizottság szakmai szervezeteibe és ezzel lényegében vég-

bement egy addig nem létező regionális tudományos integráció. A kialakult kapcsolatrendszer 

kétirányú volt. Az Akadémiai Bizottság biztosította a szakmai kapcsolatokat a különféle aktuá-

lis kutatási témák országos résztvevőivel – a Szakbizottság pedig szervezési-anyagi (és egy-egy 

esetben politikai!) támogatást nyújtott a közös érdekű feladatok megvalósításához. (A folyamatos 

együttműködés érdekében a Szakbizottság titkára meghívást kapott a SZAB Elnökségébe is!) 

A közösen kezdeményezett regionális kutatások közül a maga idejében több is újdonságnak 

számított. A műholdas termésbecslés lehetőségeinek vizsgálata; a sportbiológiai kutatások ind í-

tása (benne pl. a bioritmus és a sportteljesítmény összefüggéseinek vizsgálata, az akupunktúra 

sportban történő felhasználásának lehetőségei); a gabonafélék lézeres besugárzásának kísérletei; 

az alga takarmányozási és kozmetikai célú felhasználási lehetőségeinek vizsgálata, a Délalföld 

agroökológiai potenciáljának felmérése, a hévízfelhasználás és a biotechnológia napirendre ke-

rülése, stb. ennek a világra kitekintő tudományos közéletnek a kialakulását  jelzik. (KÖTELES, 

1980:456-457; KÖTELES, 2005:9-14). 

A megindult változások a Szakbizottság működésének egészét átalakították.  

Már 1983-ban olyan közgazdasági továbbképzés szervezésére került sor, amelynek 350 

résztvevője a szocializmuson belül tervezett piaci működésről kapott információkat.  

A legérdekesebb tudományos eredményekkel és kutatóikkal való személyes megismerkedés 

lehetőségét teremtette meg a „Kutatók Klubja”. Vendégei ismert akadémikusok (pl. Mócsy 

András, Láng István) mellett egy-egy közfigyelmet keltő kutatás úttörői voltak; Pl. Bánlaky Pál, 

vagy a dobozi orvos, Oláh Andor, akinek természetgyógyászati törekvései országszerte komoly 

visszhangot váltottak ki az orvostársadalomban. A Szakbizottság szabad szellemiségét bizonyí t-

ja, hogy a népi gyógyászati gyűjtéseinek első összegzései Békésben jelentek meg. (OLÁH, 

1982). 

A „szocialista táboron‖ kívüli tudományos kapcsolatok erősítése érdekében a Szakbizottság 

szervezte a kutatók számára az első intenzív angol nyelvi kurzusokat és komoly anyagi támoga-

tásokkal segítette a sikeres helyi kutatók nemzetközi konferenciákon való részvételét is. (Az 

előző korszakban burzsoá áltudománynak tartott pszichiátria Amerikában történő tanulmányo-

zására pl. egy fiatal gyulai orvos kapott jelentős támogatást. Ma ő a Békés Megyei Kórházban 

az egyik Pszichiátriai Osztály vezetője.) 

Az első évtizedekben jellemző kommunista ideológiával való leszámolás első jeleként ért é-

kelte a Vatikán, hogy Szakbizottsági támogatással került sor 1983-ban Gyulán az ellentmondá-

sos szellemiségű történetíró püspök, Karácsonyi János emlékének megünneplésére. 

A pezsgő tudományos élet a MSZMP KB. figyelmét is felkeltette. Imre Miklós, a Központi 

Bizottság Tudományos Osztályának helyettes vezetője is járt a megyében, majd Pál Lénárd, az 

Akadémia főtitkára (később a Központi Bizottság ideológiai titkára) gyakori résztvevője lett a 
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rendezvényeknek; érdeklődését fokozta, hogy gyomai születésű volt és szülőföldjének sorsa 

különösen foglalkoztatta. 

A Békés megye iránt növekvő kormányzati figyelem szinte minden szinten érzékelhetővé 

vált. Lázár György miniszterelnök fogalmazta meg elsőként, hogy Békés megye elmaradását fel 

kell számolni és a VII. ötéves tervben annak előtérbe kell kerülni minden miniszternél. 

Ehhez azonban egy új tartalmú és típusú fejlesztési tervre volt szükség, amely a megyében 

élő kutatók és gyakorlati szakemberek újszerű együttműködésével meg is született. Békés me-

gye VII. ötéves tervének gazdasági-társadalmi programja szakítást jelentett a tervezés korábbi 

gyakorlatával. Az életkörülmények javítását és az emberi tudás gyarapítását jelölte meg új fe j-

lesztési prioritásokként, amelyeket aztán – időarányosan – nagyrészt meg is valósított. (Kórház-

építés, iskolai tantermek, sportcsarnokok építése, főiskolák létrehozása, stb.).  

A tudományos alapokon megindult innovatív fejlesztések csúcsprogramja Békés megye 

„Környezetvédelmi Mintamegyévé” fejlesztési programja volt. 

„A társadalom és természeti környezete egyetlen nagy rendszert alkot, amelyben a lejátszódó 

folyamatok bonyolult összefüggésben vannak. Ebben a létünket meghatározó rendszerben az 

utóbbi évtizedek fejlődése nyomán veszélyhelyzet alakult ki. Ha ezeket a folyamatokat nem lehet 

megállítani, akkor veszélybe kerülhet az emberi nem egészséges továbbélésének természeti -

biológiai feltételrendszere. Tartós eredményeket csak a gazdasági-termelési folyamatok széles-

körű átalakításával lehet elérni.‖ (BÇKÇS MEGYE KÖRNYEZETVÇDELMI MODELL PROGRAMJA, 

1988:1). 

Ezekre a felismerésekre épült az a Békés megyében megszervezett és végrehajtott környe-

zetvédelmi kutatás, amely fokozatosan magába integrálta a környezetvédelemmel kapcsolatos 

területeken folyó vizsgálatokat és információkat. Végső formájában a mintamegye-program a 

környezetgazdálkodásra való áttérést, a megye alternatív fejlesztési stratégiára való felkészülé-

sét fogalmazta meg, hozzárendelve a változások konkrét feladatait.  

A Magyarországon és külföldön is nagy érdeklődést kiváltó program azonban a rendszervál-

tás miatt már nem valósulhatott meg. A hatalmas munka azonban mégsem volt haszontalan. 

Ennek részeként indult meg a Dél-alföldi régió agroökológiai potenciáljának felmérése, ami ma 

is alapja lehet a céltudatos, természetkímélő gazdálkodásnak.  

A programban megfogalmazott igények váltották ki azt az oktatási innovációt is, amely a 

DATE szarvasi Öntözési és Meliorációs Karán 1992-ben a környezetgazdálkodási főiskolai 

szak létrehozásához vezetett. 

 

Egy lépés a piacgazdaság felé: a modern megyemarketing kezdetei 

„A Békés megyében élők jól tudják, hogy maguknak kell saját haladásuk letéteményeseivé len-

niük. Ehhez szövetségeseket keresnek, elsősorban a Viharsarok tájairól elszármazottak között, 

akik ma a fővárosban élnek. Velük akarnak a szülőföld fellendítésén  együttműködni…‖ - fogal-

mazta meg az első budapesti megyei bemutatkozás céljait Dr. Becsei József, a megyei tanács 

elnökhelyettese (NÇPSZABADSÁG, 1986:4). 

A természeti adottságok és a fejlesztési lehetőségek szerint Békés megye a negyedik leggaz-

dagabb a megyék között – ám egyre hátrább csúszik a megyék rangsorában. Ennek oka, hogy 

nincs meg az a szellemi erőforrás, amely képes lenne az adottságokat valóságos fejlesztésekké 

transzformálni – ezért kell megkeresni az elszármazottakat, hogy közreműködésre kérjék a szü-

lőföld fejlesztésében. 
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Az elszármazottakkal kezdett együttműködés nyomán elért sikerek tovább erősítették a kap-

csolatokat. Sopron példáját követve elkészült a „Békés megyei baráti kör‖ terve és az egyik idős 

elszármazott a megyére kívánta hagyni a klub céljaira is alkalmas tágas budai öröklakását is. 

Lépésről-lépésre formálódott az a koncepció, hogy megfelelő piaci szervezetek híján átme-

netileg a Megyei Tanácsnak kell megteremtenie a térségben hiányzó gazdaságszervező funkciót 

is. Ennek a törekvésnek első nagyszabású rendezvényei Békés megyének a budapesti Vigadó-

ban történt bemutatkozása (1986); a Nyugat-Németországban megjelentetett nemzetközi üzleti 

magazin „Ungarn Panoráma‖ című különszáma (1987), illetve a Budapesti Nemzetközi Vásáron 

való megyei bemutatkozás (1988) voltak. 

A javaslat az Országos Piackutató Intézettől származott, amellyel 1988 elején együttműkö-

dési megállapodást is kötött a megye. A cél a Békés megye számára előnyös gazdasági partne r-

kapcsolatok elősegítése, illetve a megyéről elterjedt közmegítélés („imázs‖) javítása volt. Az 

1988 tavaszán jóváhagyott program egy olyan komplex rendezvénysorozat létrehozását tarta l-

mazta, amelyben a különféle kiállítások és termékbemutatók mellett árusítások, a „Non -stop 

Színpadon‖ folyó megyei reklám-programok, valamint a megye városainak „saját‖ napjain 

szervezett kulturális és egyéb rendezvények is helyet kaptak. 

A komoly szakmai követelmények az előzetesen jelentkező vállalatok közül sokakat vissza-

rettentettek; végül 17 vállalat és intézmény vett részt a rendezvényen. Az erről készült össze-

foglaló jelentés szerint a résztvevő cégek jelentős (összesen kb. 200 millió Ft) üzleti lehetőség-

hez juttattak és több külföldi cég is felkínálta az üzleti partnerségi  kapcsolatok kiépítését. 

Az új marketing-kísérlet összességében beváltotta az előzetes elképzeléseket. A rendez-

vénynek jelentős volt a közönségsikere, hiszen a kiállításon mintegy 50.000, a kulturális és rek-

lám rendezvényeken 15 ezer ember járt; 15 újság, 2 rádiós és 2 televíziós híradás ismertette a 

megyei célokat és az egyes városi rendezvényeken több száz elszármazott vett részt.  

Ugyanakkor napvilágra kerültek azok a tényezők is, amelyek gátolták a még nagyobb siker 

elérését. (A teljesség igénye nélkül: a reklámra szánt vállalati pénzeszközök csekélyek, a meg-

felelően felkészült, világnyelveken is tárgyalóképes marketing-szakemberek hiányoznak, stb.) 

Olyan új megyei marketing szervezetre van szükség, amely képes a hatékony folyamatos piaci 

tevékenységre – állapították meg a rendezvényről készült összegző értékelésben (KÖTELES, 

1988). 

A rendszerváltozást megelőző időszakban született új politikai erők azonban már nem a ko-

rábbi tanácsi rendszer modernizálásában gondolkodtak. A Vásáron tapasztalt valós (és kreált) 

hibákat egy olyan kampány indítására használták fel, amelynek célja a tanácsi rendszer egészé-

nek lejáratása volt – függetlenül a rendezvény alapvető sikerességétől. A további tervek (pl. egy 

Békés megyei Kereskedőház létrehozása) álommá váltak és szertefoszlottak az új rendszer való-

ságában. 

 

A társadalmi átalakulás új kihívásai 

A rendszerváltás olyan komplex történelmi folyamatként bontakozott ki, amely a magántula j-

don visszaállításával, a globalizációs kihívások érvényesítésével és a piacgazdaság gyors és 

radikális uralomra jutásával újra szétbomlasztotta a magyar társadalmat. Az átalakulás „társa-

dalmi életterében‖ végbemenő modernizációs és innovációs hullámot már elsősorban a külső 

tényezők (mindenekelőtt a piaci érdekek) formálják. Ugyanakkor az egyes országok és régiók 

előrehaladásában újra egyre fontosabbá válik az emberi tényező (RECHNITZER,2010). 
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Az 1980-as években Békés megyében felismerték, hogy jelentős helyi tudásközpontok, főis-

kolák nélkül az itteni népesség nem lesz képes a modernizációhoz szükséges adaptációra sem – 

megyei támogatással jöttek létre az új főiskolák (Békéscsaba, 1986; Gyula 1993). 

Hogy az új világban ezek mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, az már új fe-

jezete a változásoknak. 
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BRACHINGER TAMÁS :  A jövő kultúraközvetítő szakemberének szakmai 

profil ja  

1. Preambulum 

Korunkban a gazdasági-társadalmi folyamatok leírása a technológiai változások és kultúraváltá-

sok megértésén keresztül lehetséges, mivel a javak használati értéke helyett egyre inkább a ja-

vak jelértéke ad absurdum információs értéke a meghatározó, állította Dessewfy Tibor szocio-

lógus a 2003-as „A kultúra pénze, a pénz kultúrája‖ című konferencián. 

„A média a kultúra diffúziójának alapvető eszközévé vált. Az eszmék és a tapasztalatok ilye-

tén terjedéséhez nyitott világra van szükség, ahol nem bürokratikus kormányok diktál ják a mé-

diapolitikát, hanem a fogyasztók ízlése és kívánságai.‖ (BAYER,2002). Ilyen és ehhez hasonló 

felvetésekkel lehet találkozni az aktuális társadalomtudományi tanulmányokban, amelyek a v i-

lágfolyamatok, globalizáció etc. leírását célozzák. 

Egyszerre nagy kihívás, egyszersmind magától értetődő feladat, hogy megrajzoljuk a kultúra 

transzmissziójában érdekelt szereplők minél pontosabb karakterjegyeit. Ezzel, remélhetőleg 

nagy szolgálatot tehetünk a képzési rendszernek, feltéve, hogy annak önérdeke nem ellentétes e 

törekvéssel. 

Ebben a tanulmányban inkább a társadalomtudományi, mint a kanonizált neveléstudományi 

(andragógia sic!) érvrendszer érvényesül, de a tanulmány írójának megvannak a korlátai, amit 

nyíltan vállal. Mindazonáltal, ha kibontakozna a közeljövőben egy többoldalú megközelítést 

megengedő szakmai disputa, az feltehetően jót tenne a kultúraközvetítők színes családja ident i-

tásának, hogy azt keressük, ami összetart és nem azt, ami szétválaszt. Ehhez, feltevésem szerint 

az adekvát társadalmi környezet összetett elvárásainak minél pontosabb – vertikális és horizon-

tális irányú – leírásán keresztül vezet az út. 

Jó lenne, ha az adekvát felsőoktatási szakemberképzés, amely részben a regionális - és világ-

folyamatok interpretációja eredményeként, de taktikai  megfontolásból is átalakult – és a képzési 

tartalmak társadalmi és munkaerő piaci elvárásainak nem minden szempontból átgondolt átala-

kítását végezte el – egyszer lehetőséget kapna önmaga tartós felépítésére, hogy kiszámítható és 

fenntartható módon szolgálhassa ki a gyorsan változó világban egyre felértékelődő kulturális 

javak transzferét. 

Régiónk történelmi félmúltja jelentős mértékben felforgatta a kultúra átadói és a kultúra á t-

vevői közötti viszonyokat. A rendszerváltozás folyamata kultúraváltásként is leírható, amelynek 

eredményeképpen létrejön – és még napjainkban is formálódik – az adekvát közeg – nevezzük 

autentikus közösségnek –, amely szerveződhet érték és/vagy lokális alapon. Richard Pine szoci-

ológus írta le a kulturális demokráciát és a kulturális demokratizmust. A kulturális demokrácia: 

állapot, amelyben mindenki szabadon választja meg a kultúráját és rendelkezik hozzá azokkal a 

feltételekkel (ismeretekkel, a megismerkedés lehetőségeivel), hogy helyesen tudjon dönteni. A 

kulturális demokratizmus viszont az a folyamat, amellyel ennek lehetőségeit megteremtjük. 

Klaus von Beyme álláspontja szerint a politika szempontjából a kultúra marginális jelenség. A 

hatalom természeténél fogva arra törekszik, hogy meglegyen a maga képére formált legitimác i-

ós művészete: „Kunst der Macht‖. A diktatórikus, de legalábbis hegemóniára törekvő hatalmak 

eszközei a kultúrairányításban: a megszorítás, a védnökség, a szabályozás és az elosztás. A de-

mokrácia eszméje ezzel szemben a kiterjesztés és az újraelosztás. A demokratikus fejlődésben 

jön létre az ellenerő: a művészet hatalma: „Macht der Kunst‖ (BEYME, 1998). Az európai össze-
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fogás eszméjének nagy előharcosa Jean Monnet-t közismert gondolata mottónak is megteszi: 

„Ha Európa felépítését újra lehetne kezdeni, a kultúrával kellene indulni.‖ A 21. századi Euró-

pának két okból is újra kell fogalmaznia magát: 

1. a modernizáció folyamata előrehaladt, a posztmodernitás korszakában keressük az ú j eti-

kát, új identitásformákat, 

2. az eddigi kelet- és közép-kelet-európai országok – a nyugati fejlődéstől merőben eltérő 

történelmi múltjukkal együtt – az ezredforduló után pro forma is Európához tartoznak. 

 

2. A kulturális kontextus terjedelme 

A kultúra hagyományos értelmezése szűkebb kontextusban érvényesíthető, úgy, mint egy kis-

közösség, egy népcsoport vagy egy nemzet kultúrája. A globalizáció folyamatában, napjainkban 

is felbukkan a civilizáció és a kultúra fogalmainak dichotómiája. A mindenkori „fejletlenebb‖, 

„elmaradottabb‖ népek „önigenlő‖ kollektív azonosságtudata, szükségképpen más  megismerési 

univerzumot igényel, mint a „fejlett világ‖ embere által felfogott világot, hiszen az ellentét ta r-

tós fennmaradásának kedveznek a sérelmek, a félelmek, önigazolási erőfeszítések (WESSELY, 

1998:7-27). 

A kulturális kiterjedtség mértékét két irányból lehet megközelíteni, attól függően, hogy az 

egyént vagy közösségeit érő érték- vagy normarendszerek érvényesüléséről van szó vagy arról, 

hogy az egyén és közösségei, hogyan hatnak vertikális és horizontális síkon a környezetükre. A 

szociokulturális környezet meghatározása egyszerűbb, mivel annak csak közvetlenül ható sze-

replői voltak, például a nemzetségfő vagy a sámán. Az intézményes struktúrák kiépülése után a 

kultúra átadói megpróbálják uralni a kultúra átvevőit. A társadalomfejlődés elementáris szintjén 

még nem emelkedik a kultúra átadója a kultúra átvevője fölé. A viszony inkább szimmetrikus 

közöttük. Az intézmények létrehozásával párhuzamosan, az ágensek közötti kapcsolat inkább 

aszimmetrikus, bár továbbra is közvetlen jellegű, de szerepük, a társadalmi viszonyok változat-

lanságából adódóan már nehezen cserélhető fel. A kultúra átadói és átvevői akkor kerülnek 

szélsőségesen antiszimmetrikus viszonyba egymással, amikor a kultúraközvetítés intézményei, 

egy diszperz sokasághoz szólnak. Ezeket a fejlődési szinteket Antonia Klokowska a kultúra 

három rendszereként írja le (HORÁNYI, 1977). 

Van-e további evolúciós szakasz a kultúra átadói és – átvevői közötti kapcsolatokban? Az 

elsődleges szocializáció, az elementáris normák elsajátítása a kézzelfogható tapasztalatokon 

keresztül hatnak a személyiségre, a konkrét szociokulturális környezetben.  

Az elmúlt évszázadban a közvetlen miliő része lett a média. A média nem törekszik az arisz-

tokratikus távolságtartásra, mivel az életünk részévé kíván válni. Új fogyasztási szokások, új 

társadalmi együttműködési technikák és ehhez esetleg egy új etika diffúzióját tűzi ki célul, k i-

építik a közvetlenség csatornáit, legalább is látszólag. A média meghatározó szereplői nem 

nemzetállami alapon kommunikálnak a közönségükkel. Jól  bevált receptekkel át lehet lépni a 

nyelvi korlátokat, a nemzeti jelérték helyét az egyetemes ikonok veszik át.  

 

3. A kultúra terjedésének új útja 

Az információ, a tömeg- és telekommunikáció, a web majd a web2 radikálisan új helyzetet ge-

neráltak a gazdasági életben, a társadalmi viszonyokban és a kultúrában, hiszen egyes felfogá-

sok szerint a kultúra nem más, mint a kommunikáció kódja. Az információs és szórakoztató ipar 

(infotainment) a világ egyik jelentős iparágává vált. Az új kommunikációs technológiák új lehe-
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tőséget teremthetnek a kultúra demokratizálására. Ez lehetne egy pozitív perspektíva. Az új in-

formációs-szórakoztató kultúra valóban nagyobb hatású és kiterjedtebb, mint bármely elődje a 

szórakoztatás hosszú történetében egyszersmind színvonaltalanabb és agresszívebb is. 

Az információs társadalom legdemokratikusabb és fejlődésében legdinamikusabb elemének 

tekinthetjük a web és a web2 expanzióját. Segítségükkel az információ nem redisztributív úton 

terjed, hanem Kornai János kategóriáit használva; etikai (reciprocitás) vagy piaci (tranzakció) 

koordináció segítségével (KORNAI, 1983). Kialakult egy tömegméretű párbeszéd, a technológiai 

fejlődés és bizonyos technikai feltételek segítségével, amely egyre inkább hasonlít a 

mikrotársadalmi szintű párbeszéd közvetlen formáira. 

A kultúra három rendszere így kiegészül egy negyedikkel, amely hasonlóan az első rend-

szerhez, nem formalizált és tulajdonképpen közvetlen. Ezt a körülményt a jövő kultúraközvetítő 

szakembere ideáltípusának megalkotásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül! 

 

4. A kultúraközvetítő szerepértelmezésének változatai avagy 

„Szocializáció, szerep érték a népművelői pályán” 

Számtalan kísérlet, erőfeszítés történt az utóbbi két-három évtizedben is annak érdekében, hogy 

a kultúraközvetítő szakma arcélét az adott korhoz és helyzethez igazítsa. Sem a történelmi fél-

múltunkban fellelhető gazdasági-társadalmi folyamatok, sem a szocializációs közeg, sem a köz-

elmúlt társadalom-tektonikája nem kedvezett a „profiltisztításnak‖. 

T. Kiss Tamás: „A népnevelőtől a kulturális menedzserig‖ című munkája jól példázza az 

elmúlt másfél évszázad hektikusságát a szakma köz és önmegítélése szempontjából: népműve-

lők, művelődésszervezők, népnevelők, propagandisták, animátorok, közösségfejlesztők, mode-

rátorok, menedzserek és andragógusok Bábele. 

Kraiciné Szokoly Mária a következő profilképpel állt elő a közelmúltban: a kultúra munká-

sai a társadalmi problémák iránt fogékony, rendszerint elhivatott értelmiségiek, aki ―a társada-

lom ütőerén tartják kezüket‖, érzékelik és ―lereagálják‖  a társadalmi folyamatokat, s a közmű-

velődési munkakörök bármelyikét hivatásnak tekintik. A közművelődési szakemberek szerep-

felfogása függ az iskolától, a foglalkozástól, az értékválasztástól, de feltehetően független a 

tevékenységstruktúrától, demográfiai, vagyoni helyzettől. (KRAICINÇ, 2008). 

T. Kiss álláspontja, hogy a „népművelő-képzés és a kulturális értékközvetítés az örökös vál-

tozások és megújulások folyamata. Egy létező, mégis megfoghatatlanul konkrét foglalkozás kü z-

delmekkel terhelt fejlődés-története. Sikertörténet, de jellegzetesen közép európai magyar szak-

makarrier történet‖ (T. KISS, 2001). 

Álláspontom szerint sokkal cikkcakkosabb utat jártak be e szakma úttörői, mint más „humán 

segítő szakmák‖ egykori képviselői, talán mert a társadalmi kitettség és az individuum szerepe 

is jóval nagyobb mértékű ezen a pályán. Az orvoslás, vagy a szociális munka funkciói egyete-

mesek, még ha nemzeti keretek között valósulnak is meg. A témával kapcsolatban eddig nyi l-

vánosságot kapott tanulmányok közül korszakosnak tekinthetjük Vercseg Ilona: „Szocializáció, 

szerep, érték a népművelői pályán‖ című tanulmányát. A kutatás 70 korabeli nagyközségekben 

tevékenykedő népművelő körében folytatott adatgyűjtés alapján állapította meg a szakmabeliek 

szerepértelmezéséről, hogy az egyéni szerepfelfogások domináltak a közös nevezővel szemben. Az 

egyéni értékrendek más pályákénál meghatározóbb fontosságúak. A kutatást még teljesen más poli-

tikai-társadalmi környezetben (1984-ben) folytatták. Vercseg kilenc szerepértelmezési csoportot írt 

le, amelyekkel kapcsolatban fontos kritérium, hogy nem típusok, hanem dinamizmusok: 
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1. az ünnepi kultúra közvetítése, 

2. ideológiai értékközvetítés, 

3. az aktuális irányítók elvárásainak való megfelelés, 

4. a kultúra egy specifikus tartományának átadása, 

5. a hétköznapi kultúra kommunikálása, 

6. a problémák tudatosítása, egyéni életvezetés segítése, 

7. alulról jövő kezdeményezések támogatása, 

8. a társadalmi cselekvés lehetőségének keresése, 

9. vegyes szerepértelmezések. 

A korabeli közeg – tanácsrendszer – talán megadja a választ arra, hogy az egyéni szerepfel-

fogásokkal együtt sem túl autentikus a kor kultúraközvetítő szakembere, mivel a válaszadók 

közel fele (48,6%) a 3. csoportba sorolta magát (KARY, 2004:155). 

Diósi Pál tanulmánya egy teljesen más közegben készült, már a rendszerváltozás után. A bu-

dapesti népművelők körében készített adatfelvétel érintette a szakmai identitás kérdését is. A 

vizsgálat témánk szempontjából fontos megállapítása, hogy „a kérdezettek háromnegyede olyan 

képpel rendelkezik a szakma tagolódásáról, amelyben nem rutinfogalmakkal, hanem körülíró 

módon tudja leírni saját helyét.‖ A vizsgálatból kitetszik az adatközlők többsége nem is nép-

művelőnek, sokkal inkább szervező-menedzserként azonosítja magát, amelyben kisebb szerepet  

tulajdonítanak a közvetítő, médium szerepnek (DIÓSI, 1996:32). 

A szerepfelfogás és –elvárás ma sem egységes. „A hirtelen megváltozott körülmények,….az 

igazodási pontok keresése,….a kulturális területen nem segítették a szakmát a munkamegosz-

tásban betöltött funkciójának stabilizálásában.‖ (KARY, 2004:153) 

A jövő alapvető kérdése: a szakmai szerepértelmezés megrajzolása során inkább integráljuk 

a tulajdonságokat egyetlen profilba vagy diverzifikáljuk azokat?  

A népművelő politikai propagandistává kanonizálása történelmi zsákutcának bizonyult, de a 

kedvezőtlen politikai környezet ellenére sikerült a közművelődés elkötelezettjeinek megterem-

teni a szakma ethoszát még a rendszerváltozás előtt. A rendszerváltozás utáni években a polit i-

kai dialógusokban – immáron ellentétes előjellel – kikezdték a népművelői tevékenység szak-

mai hitelét, autentikusságát. 

Később, a bolognai úton az andragógus képzés bevezetésével, inkább a felsőoktatásban é r-

dekelt képzők akadémiai kanonizálása (a neveléstudomány nem áltudomány, mint a művelődés-

tudomány sic!) mint a munkaerő-piaci igények karakteres megválaszolása történt. Napjainkban 

az összetett keresleti oldalnak – amely javarészt a közművelődésből, a kulturális szolgáltatások 

vállalkozásaiból, nonprofit szervezeteiből, továbbá a munkaerő-piaci képzések szereplőiből áll 

– komoly definíciós problémája lehet szakember szükséglete megfogalmazásakor. 

Az andragógusképzés bevezetését Kraicinénak már hivatkozott terjedelmes tanulmányában 

éppen a munkaerő-piaci fogékonysággal indokolta: „az andragógus szakemberek segíthetik a 

munkavállalókat abban, hogy megszerezhessék, és folyamatosan megújíthassák a munkaerőpia-

con való részvételhez szükséges készségeiket és ismereteiket, képesek legyenek igazodni az egész 

életen át tartó tanulás folyamatosan változó követelményrendszeréhez. Az andragógusok közre-

működésével javulhat a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési, tovább- és átképzési prog-

ramok hatékonysága, erősödhet a formális, nem formális és informális tanulási folyamatok 

transzfer hatása.‖(KRAICINÇ, 2008). 
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„A kulturális szakemberképzés perspektívái‖ címmel a bajai Eötvös József Főiskola 2009 

októberében konferenciát szervezett, amelynek célközönségét egyrészről a kulturális szakem-

berképzés törzsét jelentő andragógus és informatikus könyvtáros képzőhelyek, másrészről azok 

a szakmai szervezetek adták, amelyek integrálják a kultúra munkásainak a 1997. évi CXL. tö r-

vénnyel körülhatárolható cca. 20.000 fős populációját. Ebben természetesen nem találjuk meg a 

felnőttképzési piacot reprezentáló – egyelőre idegennek számító közegben létező – érdekelteket. 

A kulturális ágazatban foglalkoztatottak szakmai integrációjának két legnépesebb szervezete a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Népművelők Egyesülete. Sajnos, utóbbi szerve-

zet távolmaradt a rendezvénytől, igaz, üdvözölte annak tényét. A konferencia egyik tanulsága, 

hogy a könyvtáros szakma és a képzés világa közötti koherencia erősebb, mint a kulturális 

szakemberképzés másik területén, ahol meglehetősen diverzifikált a szakmai oldal. A képzőhe-

lyek közötti összhang – így vagy úgy – fenntartható, bár a mainstream által „nem támogatott‖ 

törekvések is előbukkannak időnként. Az igazi áttörést mégiscsak az jelentené, ha a képzők és a 

kulturális szakmát reprezentáló szervezetek értenének egyet a szakma jövőbeni karakterét ille-

tően. Ez a konszenzus eddig nem jött létre, holott mindig, mindenütt a munkaerő -piaci elvárá-

sok jelentőségét hangsúlyozzuk. 

 

5. „Casting” 

Az előbbiekben citált adatfelvételeket – a jelentős mértékben és ütemben változó környezet mi-

att – újabbaknak kellene követni. 

A konferencia számára – illendőségből is – olyan szakmabeliek véleményét összesítettem, 

akik itt és most, a 21. századi Magyarországon gyakorolják hivatásukat.  

Az „alapsokaság‖, tehát a közgyűjtemények, a közművelődés, a speciális kulturális intézmé-

nyek, a felnőttképzés, a piaci kulturális szolgáltatók és mindennemű kultúraközvetítést végző 

szervezet által foglalkoztatott szereptudatát közel sem biztos, hogy pontosan reprezentáló ada t-

közlők értékelésének összefoglalására vállalkozom. Így, előfeltevéseim részben hipotetikusak 

maradnak a tanulmány befejezését követően is. 

Az interjúk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési, Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézete által 2010-ben bonyolított Közművelődési szakember I. Kulturális mene-

dzser szakképesítés Bács-Kiskun és Pest megyéből érkezett résztvevői közül voltak, akik (N: 

17) vállalkoztak a válaszadásra. Az adatfelvétel 2010 októberében strukturált interjúk formájá-

ban történt a következő témában: 

Milyen kvalitásokkal, milyen célokkal, jövőképpel, identitással rendelkezzen a 21. század 

kultúraközvetítő szakembere; ehhez milyen feladatokat kell ellátnia? 

 

6. A kultúraközvetítő missziója a megváltozott világban  

Az egyszerűség kedvéért, Vercseg Ilona tanulmányomban szereplő szerepértelmezési kategóriá-

it használom fel az interjúzással szerzett empíriák lényegének bemutatásához. 

Annak alapján – mellőzve a kis elemszám okán a statisztikai súlyozást – döntően a következő 

kategóriák manifesztálódtak az adatközlők válaszaiban: a hétköznapi kultúra kommunikálása; a 

problémák tudatosítása, egyéni életvezetés segítése; alulról jövő kezdeményezések támogatása; 

a társadalmi cselekvés lehetőségének keresése. Az általam készített adatfelvétel ettől pontosabb 

cizellálásra nem alkalmas. 
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A válaszadók, a saját kívánatos kvalitásaikkal kapcsolatban a társas-kommunikációs kompe-

tenciák –, prioritását hangsúlyozták. A célok teljesítéséhez szükséges feladatok körének megha-

tározásánál a közösségi fejlesztőmunka, a helyi társadalom igényeinek szolgálata, a közösségi 

kötelékek kondicionálása, a civil kapcsolatok kiépítése, a bevonás, a helyi identitás, helyi ért é-

kek erősítése nagyon határozott formában jelent meg a válaszokban.  

Mindebből azt az óvatos következtetést vontam le, hogy a helyi társadalom soha nem látott 

mértékben determinálja a kultúraközvetítéssel foglalkozó szakember mindennapjait, identitását, 

szerepértelmezését. A jövő kultúraközvetítő szakembere olyan médium lehet, aki a közvetlen 

környezet elvárásait, értéktételezéseit képes integrálni és a helyi társadalom számára a legki-

sebb közös többszörös formájában bemutatni és megőrizni. Ehhez, a képzőhelyek standardizá l-

hatnak társas és módszer kompetenciákat, de figyelmembe kell venni azt a körülményt, hogy a 

helyi társadalom és bármilyen hálózat a társadalomban sajátos jegyeket visel, így a kultúraköz-

vetítő szakember legfontosabb erőforrása az adott közeg megértése. 

A fent ismertetett kulturális rendszerek közül az első és a negyedik együttesen képes lehet 

felvenni a versenyt a kultúra második és harmadik rendszerével, amelyek – természetüknél fog-

va – antidemokratikus struktúrák. Az első rendszer a jól szervezett helyi társadalom, a negyedik 

rendszer a hálózatosodó világtársadalom. Mindkét struktúra civil jegyeket visel magán és hor i-

zontális irányú. A kultúra másik két rendszere ezzel szemben vertikális irányban hat, egyirányú  

és fölülről lefelé áramlik. 

A kultúra átadói és –átvevői közötti ilyetén relációban nincs szükség újraelosztó mechaniz-

musokra, „csupán‖ technológiára és közvetítő közegre.  A horizontális struktúraként értékelt 

közvetlen – lokális- és globális érintkezési lehetőségek –, együttesen, komoly ellensúlyát ké-

pezhetik az ismertetett vertikális struktúrák hagyományos és korszerű változatainak. A megol-

dás az lehet, ha minél több a végpont (egyén) és azoknak kiterjedt hálózatai (társulás) épülnek ki. 

A globalizáció egyrészt rontja a helyzetet, hiszen területen kívülivé teszi a kultúra, az info r-

máció újraelosztását, másrészt javítja is, hiszen példátlanul nagy szerepe van a társadalom de-

mokratizálásában, az információ, a tudás emancipálásában. A mai kor kultúrateremtő embere a 

világot tekinti otthon-terének. A tér és idő felfogás egy jelentős ugrás következtében formáló-

dik, amelynek hatékonysága és kimenetele még alig megbecsülhető (BRACHINGER, 2004). 
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UJVÁRI EDIT:  A múzeumandragógia lehetőségei  a szegedi  Reök -

palotában  

Szeged belvárosában, az 1907-ben épített szecessziós Reök-palotában, új intézményként kezdte 

meg működését 2007 augusztusában a Regionális Összművészeti Központ, a REÖK. Tanulmá-

nyomban röviden kitérek a Reök-palota, mint művészettörténeti jelentőségű épület értékeire, 

majd az intézményben zajló sokrétű kultúraközvetítő tevékenység egyikének, a REÖK Önkép-

zőkör munkájának bemutatására vállalkozom, amelyet 2008 januárja óta Cserjés Katalin kollé-

ganőmmel, az SZTE BTK oktatójával közösen vezetünk. Kiemelt esettanulmányként a 2010 

őszi félévének központi kiállításához, a „Rembrandt rézkarcai‖ tárlathoz kapcsolódó múzeum-

andragógiai programjainkat ismertetem részletesebben, illetve összevetem a szakirodalom mú-

zeumandragógia, mint képzési forma iránti elvárásokkal. 

Elsőként tehát ismerkedjenek meg a REÖK Önképzőkörnek helyet adó intézmény épületé-

vel, melyet a művészettörténeti szakirodalom a magyarországi szecesszió legkiemelkedőbb pé l-

dájaként, az európai szecesszió élvonalába tartozó, kiemelkedő művészeti kvalitással rendelke-

ző alkotásként tart számon (GELLÇR, 2004:128). A bécsi, müncheni szecesszió vonzáskörzetébe 

került budapesti művészekkel szemben a Reök-palota tervezőjére, a szegedi Magyar Edére első-

sorban a belga és a francia Art nouveau hatott (PAPP, 2007:16). Művészetének kibontakozását 

Reök Iván, Munkácsy Mihály unokaöccsének magánpalota építésére szóló megbízatása jelentet-

te (BAKONYI, 1989:11–12). Reök Iván a szegedi közélet tekintélyes, vezető egyénisége volt, a 

tápéi kerület országgyűlési képviselője, földbirtokos, aki az 1879-es szegedi árvíz utáni rekonst-

rukciót irányító Középítészeti Tanács tagjaként tevékenykedett, majd a Magyar Királyi Fo-

lyammérnöki Hivatalvezető tisztségét is betöltötte. Ennek a befolyásos megrendelőnek köszön-

hetően Magyar Ede tisztán szecessziós homlokzatterve az eredeti elképzeléseknek megfelelően 

megvalósulhatott, pedig a korabeli városképet felügyelő hatóság a többi szecessziós épület ese-

tében kompromisszumos megoldásokat követelt meg a historikus stílusú belvárosi épületekhez 

való illeszkedés jegyében. A szecesszió viszont éppen a historikus és eklektikus építészet rutin-

ja helyett a friss, új művészet létrehozását tűzte ki célul, az irányzat különböző elnevezései
1
 is a 

konzervatív tradíciókkal való szembefordulást jelzik. 

Bár Szeged 19. század végi újjáépítésében a historikus és eklektikus építészeti stílus dom i-

nált, a korszak új művészeti tendenciáit jelző szecessziót is számos épület képviseli, Magyar 

Ede mellett pl. Lechner Ödön, Raichl J. Ferenc munkássága nyomán. A kiegyezést követő gaz-

dasági prosperitással is összefüggésben a magyar művészet bekapcsolódott az európai művészet 

nagy áramlataiba, a szecesszió szinkron stílusirányzat volt Európa fejlettebb régióiban és Ma-

gyarországon. 

                                                 
1
 Szecesszió (lat. secessio ‘kivonulás‘) – utalás a római történelem secessio plebis (lat. ‘a nép kivonulása‘: 

Kr. e. 494 a római plebs kivonulása a városból tiltakozásul a politikai jogokból való kirekesztés ellen) ese-

ményére. A bécsi „1890 Sezession” kiállítás: az akadémizmussal való szembefordulás jegyében zajlott, a 

szecesszió első nagy nemzetközi seregszemléje az 1900-as párizsi világkiállítás volt. Az első világháború 
kitöréséig virágzó stílusirányzat különböző európai elnevezései: Belgium:  Art Nouveau; Párizs: Style 1900; 

Németország: Jugendstil; Anglia: Modern style; Olaszország: Stile Floreale; Spanyolország: Modernismo; 

Bécs: Sezessionstil. 
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A Reök-palota kétemeletes saroképületét szobrászi eszközökkel formált hullámzó falfelüle-

tek jellemzik. Ezt a hatást a gazdag plasztikájú homlokzat, a nyitott és zárt erkélyek váltakozá-

sa, a homlokzati nyílászárók hullámos vonalvezetése, valamint az ívelt párkányvonal teremti 

meg. A vízi növényvilágból eredő motívumrend következetes alkalmazása kristálytiszta stílus-

egységet teremt: a homlokzati díszelemeken, a pillérek oszlopfőin, az erkélykorlátokon és az 

épület belsejében, a lépcsőház korlátjain, az ajtók és ablakok kovácsoltvas díszein, a folyosók 

oldalfalait díszítő stukkó motívumon végig dominál a liliom-motívum (BAKONYI, 1989:13). 

Mind a szobrászati, mind a kovácsoltvas munkák Magyar Ede tervei alapján készültek. A vízil i-

liom díszmotívumok, a hullámos falképzés, a pasztell színvilág , ahogy Takács János, Magyar 

Ede közvetlen munkatársának visszaemlékezésében fogalmaz,  „a csendes, tóparti nyugalom” 

kifejezője (ZOMBORI, 1994:7). (Ld.1 –3. kép.) 

A kiállítóhely tehát maga is művészettörténeti látványosság, esztétikai értékeire, a jellegze-

tes szecessziós stílusjegyekre a REÖK-ben zajló tárlatvezetések alkalmával is felhívjuk a fi-

gyelmet. A palota homlokzatának és lépcsőházának korhű felújítását és belső tereinek kiállító-

termeké való 2007-es átalakítását követően a szegedi Reök-palotában működő Regionális 

Összművészeti Központ elsősorban a kortárs képzőművészek bemutatkozására nyújt lehetősé-

get, valamint félévenként egy-egy nagyobb volumenű tárlatot is rendez. Azaz önálló gyűjte-

mény híján a REÖK nem sorolható a klasszikus érelemben vett múzeumok közé, viszont a mú-

zeumok időszaki tárlatainak megfelelő profilja galériaként is alkalmat biztosít mind múzeum-

pedagógiai, mind múzeumandragógiai tevékenységre. A kiállítóterekben rendszeresen zenei és 

irodalmi, kamaraszínházi programok is zajlanak.
2
 Herczeg Tamás, a REÖK igazgatója az in-

tézmény működésének kezdetekor így fogalmazott: „Az épület mostantól bárki számára felfe-

dezhető lesz. Közérdeket szolgál: a művészetek, a tágabb értelemben vett kultúra otthonává 

vált‖ (DÁVID, 2007:6). 

2008 februárja óta rendszeres múzeumandragógiai foglalkozásokat tartunk a REÖK -ben. Az 

időszaki kiállítások tárlatvezetései és a kiállításokhoz  kapcsolódó, elmélyültebb tanulmányozást 

lehetővé tévő hetenkénti REÖK önképzőköri foglalkozások a napi gyakorlatban bizonyítják a 

múzeumi kultúraközvetítés iránti igényt. Ugyanakkor a programok során a tárlatvezetők és az 

önképzőköri foglalkozásokat tartók számára is körvonalazódnak azok a konkrét múzeumlátoga-

tói elvárások, amelyekhez hozzá kell igazítani a múzeumandragógiai programkínálatot. A kiáll í-

tásokon megvalósítható kultúraközvetítés a felsőfokú tanulmányokba is integrálható, mindenek-

előtt a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében az andragógia szak múzeumpedagógia specia-

lizációs képzésében résztvevő hallgatók számára teremt remek alkalmat a kiállítóterekben zajló 

munka a tanulmányok kiegészítésére és szakmai gyakorlatra egyaránt. Ez a képzéshez kapcso-

lódó tárlatvezetési tanulmányokat, gyakorlatot is jelent, valamint az önképzőkörbe bekapcsoló-

dó hallgatók tovább mélyíthetik a múzeumi kultúraközvetítői ismereteket és az önképzés mód-

szereit. 

A Reök Önképzőkör célkitűzése a tárlatok kínálta lehetőségekre építve a képzőművészeti al-

kotásokkal való koncentrált és elmélyült foglalkozás. Ebben a foglalkozási típusban aktivitásra 

ösztönözzük a résztvevőket: a kiállítások feldolgozása során az önképzőkör vezetőinek felké-

szülése mellett nagy hangsúlyt kap az önképzőköri tagok véleménynyilvánítása, eddigi ismere-

teik aktivizálása és aktuális benyomásaik, esztétikai értékítéletük, akár kritikai észrevételük 

megfogalmazása. (Önképzőköri ismertető: Ld. 4. kép) Tehát mind a korábbi ismeretek, mind a 

                                                 
2
 A REÖK honlapja a korábbi és az aktuális programokról is tájékoztat: www.reok.hu  
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kiállítási anyaggal kapcsolatos felvetések, értékelések és kérdések fontos szerepet kapnak. A 

kiállítások feldolgozását megalapozó művészettörténeti áttekintések Power Point vetítésekkel – 

amelyre az intézmény biztosítja a megfelelő helyszínt és infrastruktúrát –, valamint a szakiroda-

lom bemutatásával hozzájárul az értelmezési keretek kialakításához.  

A kiállításokon látható, kevésbé közismert technikák megismerése is fontos program: pl. az 

Andy Warhol kiállítás kapcsán a szitanyomás technológiáját, a Toulouse-Lautrec litográfiáit 

bemutató kiállítás során pedig a kőnyomat technikáját ismertette az önképzőkör tagjai számára 

egy meghívott grafikus, az adott technika szakavatott képviselője, ill. grafikai műhelylátogatás 

során a munkafázisokat is megtekinthettük. Szegeden a Tömörkény István Művészeti Szakkö-

zépiskola grafikai műhelye, valamint a SZTE JGYPK Rajz és Művészettörténeti Tanszékének 

műhelye biztosít erre lehetőséget. 

A REÖK félévenkénti nagy kiállításait nem csak a foglalkozásokon zajló megközelítésekkel, 

értelmezési lehetőségek átbeszélgetésével közelítjük meg, hanem a múzeumi kultúraközvetítés, 

mint szakma is középpontba kerül. Hiszen 2008 tavasza óta minden félévben „Csoport vezet 

csoportot‖ címmel tárlatvezetésre is vállalkoznak az önképzőkör tagjai. Az előkészítés során  a 

művek keltette benyomásokon túl a kiállítás bemutatásának módszertanára is hangsúlyt helye-

zünk. A tárlatvezetést több, felkészülő foglalkozás előzi meg. Ezeken egyeztetjük a lehetséges 

tárlatvezetői menetrendet, majd közösen kialakítjuk a végleges útvonalat. Majd a kulcsművek 

kiválasztása következik, amelyek alaposabb ismertetést igényelnek. Ez egyben önkéntes fe l-

adatvállalást is jelent, hiszen az önképzőköri tagok közül azok, akik vállalják a tárlatvezetésben 

való részvételt, kiválaszthatják az őket mélyebben érdeklő alkotásokat, melynek bemutatása 

önálló gyűjtőmunkát, szakirodalmi tájékozódást is igényel. A készüléssel kapcsolatban az ön-

képzőkör vezetői – tárlatvezetői tapasztalatok és az aktuális kiállítás ismeretanyagának birtoká-

ban – igény esetén tanácsot is adnak a felkészüléshez, gyakran e-mailes kapcsolattartás során 

egyeztetnek a kép-ismertetésekkel kapcsolatban az önképzőköri tárlatvezetőkkel. 

A tárlatvezetést hirdető plakátokat az önképzőköri tagok készítik el. A feladatok egyezteté-

sét követően főpróbát tartunk, amelyen a tárlatvezetésre vállalkozók elmondhatják a tervezett 

képismertetőjüket. Erre reflektálhatnak a csoport tagjai és az önképzőkör vezetői, kiegészíthetik 

az ismertetőket, javaslattal élhetnek. Valamint ez az alkalom lehetőséget biztosít arra is, hogy a 

6–8 önképzőköri tag részvételével zajló csoportos tárlatvezetés gördülékenységét megterem t-

sük, hiszen összekötő szöveggel adják át egymásnak a szót a sorban következő tárlatvezetők. 

Tehát sokféle kompetencia fejlesztését teszi lehetővé ez a feladat: nem csupán a szó szoros ér-

telmében vett önképzés, a szakirodalmi tanulmányozáson alapuló ismeretanyag-bővítés lesz az 

eredmény, hanem a kommunikációs készségek fejlesztése és a csoportban való együttműködés, 

az egymáshoz igazodás, az ismertetések során az egymásra reflektálás képességei is fejlődnek. 

Igazi kultúraközvetítői szerepet élhetnek át a tárlatvezető önképzőkörösök, mikor a programra 

érkező érdeklődők előtt kell bemutatni a tárlatot. A tárlatvezetéseket sikerélményként megélő 

önképzőköri tagok általában bekapcsolódnak az újabb tárlatvezetési programba is, illetve arra is 

volt példa, hogy a REÖK nyílt napjain önkéntes tárlatvezetőként több csoport számára is isme r-

tetőket tartottak, amelyről rendkívül jó visszajelzések érkeztek.  

A 2010-es év őszi félévében – több kortárs kiállítás mellett – Rembrandt rézkarckiállítást te-

kinthettek meg a látogatók a kiállítótermekben. A szeptember 1. és október 31. között megren-

dezett tárlatra Bécsből, a Künstlerhausból érkezett 70 eredeti Rembrandt rézkarc, valamint 8 
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másolat. A két nagy teremben kiállított képeket kronologikus sorrendben helyezte el a kiállítás 

kurátora, Nátyi Róbert művészettörténész, aki egyben a REÖK művészeti tanácsadója.  

A 2010. szeptember közepén indult, hetenkénti őszi félévi önképzőkörnek eleve tervezett 

programja volt a tárlatvezetés, hiszen az elmúlt félévi programok során sikeresen oldották meg 

ezt a kihívást az önképzőkörösök. A kiállítással való ismerkedés első alkalmain a tárlatnézés 

mellett Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1629) festészeti életművéről tartottunk Power 

Pointos előadást, majd a rézkarc technológiáját mutatta be a csoportnak Deák Zoltán grafikus. A 

REÖK-ben a kiállítás ideje alatt a rézkarc készítésének utolsó szakaszához szükséges nyomtató 

gépet helyeztek el. A bemutatóval a Rembrandt által kiemelkedő színvonalra fejlesztett sokszo-

rosító grafikai eljárás minden fázisát megérthettünk, majd a grafikus a kiállítótermekben az a l-

kotások kapcsán folytatta az ismertetést, illetve válaszolt a felmerülő kérdésekre.  (Ld. 5–7. kép) 

Hiszen Rembrandt számos alkotásán a rézkarckészítést rézmetszéssel és hidegtű technikával is 

kombinálta. A tárlaton látható néhány különleges kép művészeti–technikai megoldásaival kap-

csolatban is elhangzott információ. 

A tárlatok ismertetésekor mindig ki kell emelni az eredeti műalkotás megtekintésének jelen-

tőségét, amelynek esztétikai értékeit a reprodukciók csak megközelíteni képesek. A kiállítás 

egyedi értékeinek hangsúlyozásához az is hozzátartozik, hogy Rembrandt életművében a festé-

szetet végig kiegészítette a grafika. A rézkarc-technika által adott lehetőségeket Rembrandt ki-

szélesítette, máig a legjelentősebb rézkarc-alkotók között tarthatjuk számon (KELÇNYI, 

1991:12). Utolérhetetlenül gazdag tónusait, magabiztos rajztudását a kiállítás  nyomatainak meg-

tekintésekor érzékelhetjük, az ismertetéskor pedig felhívhatjuk rá a figyelmet.  

A tárlatvezetésre tizenegy önképzőköri tag jelentkezett, velük elsőként egyeztettük a tárlat 

bejárásának lehetséges útvonalait, valamint az általános ismertetőket a következő témakörök-

ben: a rézkarc technikája, Rembrandt jelentősége a 17. századi Hollandia és az európai barokk 

művészetében, valamint a rézkarc szerepe és a zsánerkép műfajának sajátosságai a rembrandti 

életműben. Ezt követően a bemutatásra szánt rézkarcokat jelöltük ki, az önképzőköri tagok ön-

kéntes alapon választották ki az ismertetendő műveket. Ezzel kialakult a tárlatvezetői forgató-

könyv, amelynek nyomán a főpróbán a megvitattuk a szakirodalmak alapján összeállított ismer-

tetőket. A tárlatvezetés folyamatosságára is gondot fordítottunk, hiszen minden ismertetés zárá-

saként a következő tárlatvezetőnek kellett átadni a szót. A tárlatvezetéssel kapcsolatban e -

mailes körlevélben foglaltuk össze a végleges forgatókönyvet, valamint tárlatvezetők közül töb-

ben e-mailben egyeztették mondandójukat, kértek tanácsot az önképzőkör vezetőitől. (A prog-

ram plakátja: Ld. 8. kép) 

2010. október 20-án az önképzőkör időpontjában a megjelent érdeklődők számára kb. 80 

perces, gördülékeny, számos információt átadó sikeres tárlatvezetés zajlott le. Az önképzőkör 

vezetői köszöntötték a tárlatvezetésre érkezőket, valamint hangsúlyozták a „Csoport vezet cso-

portot‖ program önképzőköri szerepét és értékeit. (Ld. 9. kép) Ezt követően a tervezett útvona l-

nak és a vállalt feladatoknak megfelelően elhangzottak a képekkel kapcsolatos ismertetők, 

elemzések, asszociációk. (Ld. 10–12. kép) A tárlatvezetés végén a hallgatóság közül többen 

kérdéseket tettek fel, illetve tetszésüket nyilvánították ki mind a tárlattal, mind pedig annak is-

mertetésével kapcsolatban. 

Az önképzőköri tárlatvezetést követő értékelésünkkor úgy ítéltük meg Cserjés Katalinnal, 

hogy az eddigi legsikeresebb „Csoport vezet csoportot‖ program zajlott le, hiszen lendületes, 

alapos, önálló gondolatokat is megfogalmazó ismertetőket hallhattak az érdeklődők. A múzeumi 
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kultúraközvetítés hagyományos felnőttoktatási módszereit (KOLTAI, 2010:74), az előadást, a 

vitát, a galériabeszélgetést és a tárlatvezetést alkalmazva az önképzőköri tagok elmélyült isme-

retekre tehettek szert, aktív szerepvállalásukkal készségeik is fejlődtek, miközben a hallgatóság 

felé közvetítették a tárlat értékeit, valamint az azzal kapcsolatos gazdag ismeretanyagot. Úgy 

vélem, hogy az önképzőköri forma megfelel a múzeumandragógia tevékenység kritériumainak, 

hiszen az érdeklődők köre a felnőtt korosztályba tartozik (részben egyetemi hallgatók), a fog-

lalkozások pedig a REÖK aktuális kiállításaihoz kapcsolódnak. Ezért kell céljaink és módsze r-

tanunk kialakításakor karakteresen más tevékenységi formákat választanunk,  mint ami a múze-

umpedagógiai foglalkozásokat jellemzi. Mindez tökéletesen egybevág azzal, amit Kurta Mihály 

a múzeumi kultúraközvetítés jelenkori céljaként határoz meg: „minden egyes személy és közös-

ség számára a múzeum interaktív keretek között elérhető legyen‖ (KURTA, 2010:33). 
 
 

 
1. sz. kép: A Reök-palota a 2007. évi rekonstrukciót követően 

Forrás: Németh György fotója 

 

 

 
2. sz. kép: A Reök-palota homlokzata 

Forrás: Újvári Edit fotója 
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3. sz. kép: A Reök-palota kovácsoltvas korlátdíszei  

Forrás: Újvári Edit fotója 

 

 

 

 
Önképzőkör 

Művészettörténet iránt érdeklődők, művészettörténet-barátok, tárlatlátogatók, figyelem! 
 

 
A REÖK művészettörténeti és az aktuális kiállításaihoz kapcsolódó műelemző - és tárlat-vezető önkép-
zőköre folytatódik Cserjés Katalin és Újvári Edit, az SZTE oktatói vezetésével szerdánként 16.30-18.00 
óra között. 
Foglalkozásainkon a REÖK kiállítóterében dolgozunk, alkalmazzuk a műalkotások megközelítésének, 
értelmezésének néhány lehetséges módját és módszertanát . 
A bevezető gondolatokat közös megbeszélés, az épp aktuális tárlaton végzett gyakorlati munka követi. 
Az önképzőkör vezetői csak koordinátorok, a megbeszélés, a vita irányítói. Minden önképzőköri tag 
szabadon választhat a témák közül, maga is élhet témajavaslattal, s kedve szerint dönthet, hogy a tár-
latvezetői programban részt vesz-e. 
Korhatár nincs, osztályozás nincs; dolgozat nincs; de szabad jókedvvel, következetesen dolgozni. A 
foglalkozásokat hetente egyszer tartjuk, másfél órában. Az első alkalom 2010. szeptember 15-én szer-
dán, 16.30-kor kezdődik. 
Programunk a Rembrandt rézkarc kiállítás, valamint a Csáki Róbert életmű-kiállítás köré szervező-
dik. 
Az érdeklődő kérdéseket és az előzetes jelentkezéseket a következő e -mail címeken várjuk: 
ued@jgypk.u-szeged.hu; vasskatalin@vnet.hu. 

a REÖK Önképzőkör vezetői 
 

4. sz. kép: Az Önképzőkör ismertetője  
Forrás: (készítette) Cserjés Katalin és Újvári Edit 

mailto:ued@jgypk.u-szeged.hu
mailto:vasskatalin@vnet.hu
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5. sz. kép: A Rembrandt tárlat rézkarcbemutatója a 2010. szeptember 22-i önképzőköri 

foglalkozáson  

Forrás: Újvári Edit fotója 

 

 

 

 

 

 

 
6. sz. kép: Deák Zoltán grafikus bemutatja a rézkarc nyomtatás fázisait.  

Forrás: Újvári Edit fotója 
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7. sz. kép: Deák Zoltán grafikus technikai megközelítésben elemzi a Rembrandt 

rézkarcokat 
Forrás: Újvári Edit fotója 

 

 

Csoport vezet csoportot  
 

A REÖK önképzőkör tagjai nyilvános tárlatvezetést tartanak 

2010. október 20-án, szerdán 16.30 és 18 óra között, 

az önképzőköri foglalkozás időpontjában, a 

 
kiállítás termeiben, a Reök-palotában. Az eseményt beszélgetés, a résztve-

vők segítő reflexióival való szembesülés követ(het)i. 

A tárlaton megjelenőket Ale Ildikó, Bencsik Enikő, Ertl Dóra, Jójárt Barbara, 

Katz Kata, Klausz Ágnes, Kocsis Tamás, Losits Kata, Majdanics Hedvig és Pataki 

Csenge kalauzolják felkészítőikkel, 

Cserjés Katalinnal és Újvári Edittel, a REÖK Önképzőkör vezetőivel. 

Belépődíj: 400 Ft 
 

Kérjük az érdeklődőket, hogy a tárlatvezetés hatékonysága érdekében a 

tárlatvezetés előtt tekintsék meg a kiállítást! 

8. sz. kép: A tárlatvezetés plakátja  
Forrás: Pataki Csenge munkája 
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9. sz. kép: A 2010. október 20-i önképzőköri tárlatvezetés kezdete, az önképzőkör vezetői, 

Cserjés Katalin és Újvári Edit köszönti a vendégeket  
Forrás: Nacsáné Kovács Mária fotója 

 

 

 
10. sz. kép: Kocsis Tamás tárlat-bevezető ismertetője  

Forrás: Nacsáné Kovács Mária fotója 

 

 

 
11. sz. kép: Majdanics Hedvig a „Lázár feltámasztása” c. rézkarc 1632-es változatát 

egybeveti az 1642-es képpel 
Forrás: Nacsáné Kovács Mária fotója 
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12. sz. kép: Pataki Csenge a tér kezelésének megoldásait elemzi a Rembrandt tárlat 

képein 
Forrás: Nacsáné Kovács Mária fotója 

 

Irodalom: 
BAKONYI Tibor (1989): Magyar Ede. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

GELLÇR Katalin (2004): A magyar szecesszió. Corvina Kiadó, Budapest. 

KELÇNYI György (1990): Rembrandt és a Biblia. Képzőművészeti Kiadó, Budapest. 

KOLTAI Zsuzsa (2010): A Múzeumandragógia kihívásai az USA-ban. In: KURTA Mihály–PATÓ Mária (2010): Múze-

umandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Mis-

kolc – Szentendre. 73-77. 

KURTA Mihály–PATÓ Mária (2010): Múzeumandragógia. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Miskolc – Szentendre. 

PAPP Katalin (2007): Reök-palota: szenvedély építészetben és művészetben. In: DÁVID András (szerk.): Szépség és 

Fájdalom. Kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében . REÖK Kiállítás katalógus, Szeged. 

ZOMBORI István (1994): A Reök-palota. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára Egyesület, Szeged. 
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KLEIS Z TERÇZ :  Professzionális  és  értelmiségi  szerepek  a népművelés 

szakmafejlődésében  

A népművelés, a felnőttoktatás, a szociális munka, a közösségfejlesztés egymást átszövő, egy-

másból kinövő, egymással szembenálló változatai a társadalomjobbító civil önkéntességből, 

különféle felvilágosító mozgalmakból nőttek ki, s a közjóért tenni akaró értelmiségiek által mű-

velt területekként rögzíthetők a XX. század első feléig mind Európában, mind Amerikában, 

amelyek módjával mutatták csak fel a professzionalizáció bármely jegyét. Az értékvezéreltség, 

az általános értelmiségi kultúraközvetítő szerep adta lényegüket.  

A tanulmány azt kívánja röviden áttekinteni, hogy a felnőttek művelődését ösztönző gyakor-

latokból miképp formálódnak szakmásodási utak, s a magyar fejlődésmenet milyen sajátossá-

gokkal bír a nemzetközi metszetekhez képest. 

Pár éve interjúkat
1
 készítettem kulcsszerepet vivő szakemberekkel, akik ott voltak a szakma-

fejlődési utak döntő eseményeinél, történéseinél, hiteles, tiszteletet kivívott személyiségek, ak i-

ket mindig érdekelt az adott professzió maga. A megkérdezettek között nincs 50 éven aluli, v i-

szont több is akad, aki 70 éven felüli, tehát nagy íveket látnak.  Çrdekelt, milyen módon értéke-

lik ezt a professzionális területet, szakmának tartják-e, mely paramétereket gondolják döntőnek 

benne, milyen módon kötik hozzá az értelmiségi szerepek opcióit. 

 

Történetiség - szakmásodás 

A felvilágosodás szellemisége mutatkozik meg azokban a célokban, amelyek az emberek neve-

lését, művelődési tapasztalataik útján való fejlesztését szándékolták. Sokfajta motiváció állhat a 

háttérben: a polgárosítás, az erkölcsök finomítása, a modern lélek csiszolása, az új technológiai 

és termelési ismeretek közvetítése, a nemzeti kulturális integráció kihordásában segédkezés 

vagy utópikus eszmények valóra váltásának törekvése. A társadalom és az egyén tökéletesíthe-

tőségét valló, szociális reformok iránt elkötelezett egyének (tudósok, egyetemi professzorok, 

lelkészek és tanáremberek, vállalkozók) művelési kezdeményezései változatos szabadművelő-

dési formákat eredményeztek. Példaként hozhatók az ún. Mechanic’s Institute-, Hall of Science- 

típusú intézmények, majd szerte a világon elterjedő szomszédsági központok (settlement-ek) az 

angolszász közegben, művelődési otthonok, az extramurális felnőttképzések (az ún. university 

extension), a munkások esti iskolái, a munkásakadémiák, az antialkoholista, a nő- és ifjúsági 

mozgalmakhoz kapcsolódó művelődési formák, a népházak, népakadémiák, népfőiskolák, sza-

badegyetemek, a különféle szabadoktatási, irodalmi és tudományos ismeretterjesztő körök, mű-

vészeti műhelyek. (KEANE, P., 1985; FIELDHOUSE, 1996) 

A felnőttek művelését célzó mozgalmakban működő szakmaiság még csak az egyszerű me-

todikai elvek, praktikus lépések javaslása szintjén érhető tetten. Az angol szakirodalom szerint 

egy kvéker orvos írta az első „szakkönyvet‖ arról, hogy milyennek kell lennie a felnőttekre irá-

nyuló oktatásnak. (POLE, T. (1814): A History of the Origin and Progress of Adult Schools, 

Bristol Adult School Society)(STUBBLEFIELD – KEANE, 1994:71) Munkájában ír a felnőtt tanulók 

motiválásának fontosságáról, az ismeretterjesztés didaktikai felépítésének feladatáról, a kiscso-

portos oktatásról mint módszerről, s a társak adta megerősítés fontosságáról, az oktatói szemé-

                                                 
1
 13 interjú készült 
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lyiség kvalitásairól, az oktatás feltételeinek megszervezéséről. Çszak-Amerikában neves írók, 

művészek is vállalnak ismeretterjesztő előadásokat, a 19. század végére már kialakul a profesz-

szionális előadók köre, akik évi 75-140 előadást is elvállalnak, turnékat bonyolítanak, s a kor-

társak beszámolói szerint képesek elbűvölni közönségüket, bár teátrális módszereikre helyen-

ként a sarlatánság bélyegét is ráütik. (STUBBLEFIELD –KEANE, 1994:93). 

Ha vannak is szakmai képzések az oktatók, ismeretterjesztők számára, azok rövidebb tarta-

múak, tanfolyamszerűek, a gyakorlat teoretizálásával csekély mértékben foglalkoznak. Az ideo-

lógiai, eszmei aspektusok tűnnek fel csak a népművelést meghatározó teóriaként. 

A brit és amerikai fejleményekből kiolvasható, hogy egy-egy innovatív elméhez köthető 

kezdeményezés hamar követőkre lel, s gyakran civil alapon kifejlődő hálózatosodás lesz belőle. 

Pár évtizeden belül megszületnek a nemzeti keretekben szerveződő egyesületi szövetségek is. A 

társadalom módosabb rétegeinek támogatását bírva életképes intézményépítés zajlik a XIX. 

század végén, s a XX. század elején, s ez a társadalmi beágyazottság akár már képes elérni köz-

ponti kormányzati forrásokat is. 

A piaci liberalizmus talaján kifejlődött polgári társadalmakban a civil szféra a kezdeménye-

ző. Híres bankárok, nagyvállalkozók (pl. az Egyesült Államokban Carnegie, Guggenheim, Ti f-

fany, Morgan, Harriman, Henry Ford) vállalnak társadalmi testületi tagságot, s adakoznak a 

népművelő, felnőttnevelő tevékenységekre. Ez a háttér lehetővé tesz egyfajta civil intézmény-

építést, a főfoglalkozásúak megjelenését. A kor társadalmi igényei (ipari fejlődés, a tudományos 

ismeretek növekedése, a nemzeti integratív keretek kiépítése mind a piacon, mind a közös kul-

túrában) lassan felerősítik az állami felelősségvállalást is, kezdetben elsősorban a szabályozást, 

majd a feltételek megteremtésének felvállalását. Így az egyik tengelye az építkezésnek a civil 

szférába ágyazódás, s a mozgalmi lét, amelynek mértéke változhat a teljes függetlenségtől a 

partneri együttműködésig és támogatásig, illetve a másik tengely az állami ernyő alá kerülés, a 

betagozódás az intézményi mezőkbe. 

Mindkét irány megteremti az alapfokú, majd magasabb szintű szakképzés iránti igényt és a 

szakmai tudás fejlesztésével foglalkozó szervezetek erősödését. 

A professziók történetének szociológiai elemzései az 1960-as években a szekvencia-modell 

(BARBER, B., 1963; WILENSKY, H., 1964) mellett állnak ki, azt állítván, hogy meghatározott 

fejlődési stációk írják le a professzionalizáció folyamatát bármely szakmában: az első szakmai 

szervezet, az első állami reguláció, az első szakmai vizsga, az első önálló felsőfokú intézmény, 

az első egyetemi szak, az első akkreditáció, az első szakmai folyóirat, az első etikai kódex je-

lentőségét emelik ki. Természetesen a modell nem univerzális, nincs merev időbeli sorrendiség, 

a valódi történeti utak kellően divergensek, de mégis van jelentőségük a kiemelt attribútumok-

nak, hisz sokszor maguk a szakmagyakorlók tekintik e kritériumokat megvalósítandónak. Per-

sze, az is tény, hogy sajátosan kombinálódnak e jegyek az adott társadalmi közegtől függően, s 

nagyon különböző társadalmi elismerést, bizalmat eredményeznek. 

Magyarországon a népművelő/felnőttnevelő szakmai szerep kikristályosodása, a sajátos sze-

repet vivők szakmai testületekbe szerveződése, a szakmai tudás rendszerezése, tanácskozások, 

konferenciák, folyóiratok, a szakmai képzés megkezdése, állások létrejötte, jogi szabályozás) 

lassúdad mozgást követnek, a kontinuitások meg-megszakadnak. Sokáig az önálló foglalkozássá 

válás igénye sem merül fel. A kultúra javainak közvetítése általános értelmiségi feladatnak, a 

műveltségi elit kötelességének minősül. A néptanítói szerepnek egyaránt része a 19. század má-
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sodik felétől kezdve mind az elemi népoktatás, mind a felnőttoktatás és a népművelés. Vidéken 

ők a fő letéteményesei a népnevelésnek. 

Az első igazi országos népművelési, felnőttoktatási tanácskozásnak az 1907. évi Pécsett ren-

dezett Szabadtanítási Kongresszust nevezhetjük, amely az előkészületek során még a Magyar 

Népművelők Első Országos Kongresszusa címet viselte.
2
 Ha átnézzük a kongresszushoz csatla-

kozó szervezetek listáját (összesen 139 egyesület csatlakozott), akkor kitűnik, hogy mindenek-

előtt felnőttoktatást végző egyletek, közművelődési körök voltak jelen nagy számban (pl. a Bu-

dai Tudományos és Művészeti Kör, az Erzsébet Népakadémia, a Pozsonyi Népszerű Főiskolai 

Tanfolyam), a tudományos társaságok, értelmiségi szakmai egyletek, múzeumok, iskolák, 

könyvtárak, valamint a társadalmi rétegek és világnézetek differenciáltságát tükröző szerveze-

tek mellett. 1908-ban a Népművelés szerkesztősége 
3
 igen aktív egy jobb és baloldalt egyaránt 

átmetsző kör, az ún. Népművelők Társasága létrehozásában. (később Új Çlet Társaság). Bárczy 

István lesz az elnök, s az elnökségben részt vesz Beöthy Zsolt, Giesswein Sándor, Gróf Teleki 

Sándor és minisztériumi tisztviselők, a szakosztályokban Jászi Oszkár, Szabó Ervin, Pikler 

Gyula, Weszely Ödön, Madzsar József, Beke Manó és Wildner Ödön dolgozik vezetőként. 207 

tagot gyűjtenek össze, s a Népművelés folyóirat magát e társaság lapjaként határozza meg.  Tár-

sadalmi státusuk, neves tudományos és közéleti teljesítményük jelzi, hogy ők nem professzió -

stratégiában gondolkodtak igazán, hanem ki-ki a világnézeti paletta adott szegmensében társa-

dalmi cselekvési paradigmában, mozgalomban. 

A két világháború közötti időszakban megnő az állami szabályozás szerepe. A Harmadik 

Egyetemes Tanügyi Kongresszuson 1928 júliusában már konkrét intézményesítésre tesznek 

javaslatot az Iskolán kívüli Népművelési Szakosztály tagjai: Minden 20 ezernél nagyobb népes-

ségű településen létesüljön művelődési otthon, javasolják, amely alkalmas művészeti előadások-

ra, klubéletre, az egyesületek befogadására. A VKM miniszter 1932-ben arról számol be a par-

lamentben, hogy a 3400 községből 2788-ban intenzív népművelési munka folyik majdnem 

húszezer előadó közreműködésével. „Van köztük ügyvéd, orvos, lelkész, tanító, földbirtokos, 

mezőgazda, tanár‖, állítja. 550 kultúrház, kultúrterem, 1560 népkönyvtár szolgál az iskolán kí-

vüli népnevelésre a jelentés szerint. (KOVALCSIK, 1986:302) 

A szabadoktatás, felnőttnevelés területe is átértelmeződik, s új fogalomhasználattal íródik le: 

az iskolán kívüli népművelés lesz az új kategória. A fogalom kibővül, már nemcsak a művelt-

ségbeli hiányokat pótló formák tartoznak bele, hanem a művészeti intézmények, a színház, a 

mozi, a múzeum, s az új médium, a rádió tevékenysége is, az általuk végzett kultúraközvetítés.  

A népművelés tudományos megalapozása érdekében kívánatosnak gondolják az ún. Magyar 

Néplélektani Intézet felállítását, de a háborús körülmények nem kedvezőek, noha a szakszerű-

ség igényének felmerülése kedvező jel. 

                                                 
2
 A szabadoktatási kongresszuson részt vesz Jászi Oszkár, Pikler Gyula, Szabó Ervin, Doktor Sándor, 

Fináczy Ernő, Földes Béla, Berzeviczy Albert, Kunfi Zsigmond, Alexander Bernát, Beke Manó, Bárczy Ist-

ván, Cholnoky Jenő.  
3
 Az első szakfolyóirat, amely a régies hangzású „Népmívelés‖ címen jelenik meg, 1906-ban alapítta-

tik.(1919-ig jelenik meg). Dr. Bárczy István, Budapest polgármestere (egyben az Erzsébet Népakadémia 

társelnöke és a Magyar Gyermektanulmányi Társaság társelnöke) az egyik alapító, Dr. Weszely Ödön a má-

sik, aki ekkor főreáliskolai igazgató, s későbbiekben ő az egyike a szakfelügyeleti rendszer kidolgozóinak, 
tudós ember, neveléstudománnyal, irodalomtörténettel, pszichológiával foglalkozik. A szerkesztést Dr. 

Wildner Ödön viszi, székesfővárosi tanácsjegyző, író, műfordító, később a főváros szociális és közművelő-

dési osztályát fogja vezetni. 
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Az 1945–48-as ún. szabadművelődési korszak szemlélete újat hoz a gyakorlatba. Karácsony 

Sándor, akit az 1945-ben megalakult Országos Szabad Művelődési Tanács elnöki posztjára vá-

lasztanak, s ilyen minőségében a miniszter tanácsadója is, a népművelésnek terjesztésben, előre 

vezérlésben gondolkodó szemléletét felcserélendőnek véli a közösségek autonómiáját kifejező 

kulturális igényekkel, az organikus művelődéssel, önszervező aktivitással. Keresztúry Dezső 

minisztersége idején jön létre a Magyar Népi Művelődési Intézet, kimondottan népi művelődési 

mozgalmat szervezni akaró szándékkal. Az élesedő politikai küzdelmek, majd  az 1948. évi ha-

talomváltás véget vet a szabadművelődésnek, s gyökeresen átszerveződik a népművelés, fe l-

nőttoktatás. A népművelés feladata az ideológia alátámasztása lett, a „szocialista kultúr forrada-

lom‖, a néptömegek átnevelése. Új intézményhálózatot fejleszt ki a politika. Ekkor születnek 

meg a népművelői főfoglalkozású státuszok nagyobb számban. A népművelésben dolgozó akti-

visták kiképzése az ötvenes években úgy zajlik, hogy hosszabb-rövidebb tanfolyamokon képe-

zik többségüket, de számuk nem elegendő a gyors ritmusú társadalomátalakítás követelménye i-

hez, így továbbra is számítanak a tanárokra, tanítókra. A népművelési miniszter 1954 -es képesí-

tési rendelete pedagógus végzettséghez köti a népművelői állások betöltését. 1963-tól a főfog-

lalkozású népművelőknek előírják a felsőfokú diploma kötelezettségét. 

Az irányító-vezérlő ideológiai akarat, s akaratkikényszerítő mechanizmusok alkalmazása 

1956 után finomul. Az átpolitizáltság intenzitása, durva túlsúlya jelentősen csökken, s a kulturá-

lis terület autonómiája valamennyire nő. Szakszerűsödési folyamatok indulnak el, intézménye-

sedik a terület. Megindul az egyetemi képzés is.
4
 

Ahogy a politika színre léptette a professziót mint állások és intézmények halmazát, úgy a 

szakképzést is erőszakosan sínre tette a befogadó egyetemi közeg tartózkodása ellenére. 

„Annak idején egyesek úgy fogták fel a szak születését, mint a politika erőszaktételét a tudo-

mányon. Az egyetem tanárai közül néhányan tiltakoztak is ellene, féltve az egyetem színvonalát 

egy teljesen gyakorlatinak vélt foglalkozástól.‖ - emlékezik vissza az egyik alapító. (MARÓTI, 

2003:9) Csak 1979-ben alakul meg a Magyar Népművelők Egyesülete szakmai civil szervezet-

ként. A szakmai szerveződés fókuszában nem elsősorban a minőség javítása áll, hanem az ér-

dekvédelmi-szolidaritási képesség erősítése. Csak a rendszerváltás előtti időszakban formálód-

nak olyan csoportok, amelyek markánsan képviselnek másfajta szakmai szemléletiséget és tá r-

sadalom-beavatkozási technikát. (pl. a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Népfőiskolai 

Szövetség). 

 

A népművelés szakmásodása a szakértői interjúk tükrében  

A szakemberekkel készült interjúk is kiemelik azt a két tényezőt, amelyek leginkább formálták 

a népművelést mint szakmai területet: ez a politikai-hatalmi erőtér nyomása, valamint meghatá-

rozott eszmei irányultságok és értékek követése. 

A népművelési szakma kultúrát közvetít, kulturális önkifejezésre ad lehetőséget, s a kultúra 

kérdésköre sohasem mellőzhető egy politikai – hatalmi kontextus számára, hiszen legitimáló 

szerepet lát el. 

                                                 
4
 Az első egyetemi szakképző program Durkó Mátyás és Tar Károly kezdeményezésére 1956 őszén, a debre-

ceni egyetemen indul, a Pedagógia Tanszék szervezeti keretében, egy ún. népművelési szeminárium formác i-

óban, amely tanár szakosok számára kiegészítő képzést és oklevelet nyújt.  
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A hatalmi berendezkedések mindig építenek az adott kulturális rendszerekre, az életformák-

ba, életmódmintákba beágyazódó értékek világára, a közösségeket létrehozó érzületekre mint a 

társadalmi rend fenntartóira, s ily módon a társadalmi kontroll eszközére is lelnek bennük. 

Magyarországon a szakmát űzők belső differenciáltsága nem személyes rokonszenvek vagy 

ellenszenvek eloszlásából fakad, bár felszínen nem egyszer ennek látszik, hanem a politikai 

hatalomhoz való szemléleti viszony adja a megosztottság lényegét. A kiformálódó népművelés-

ben is létrejön a behódolást, a belesimulást választó szerep az egyik oldalon, a depolitizálódó, 

ideológiamentes irányokat kereső, valamint az ellenzéki-kritikus-radikális a skála másik olda-

lán. Mindez megnyilatkozik szakmai technológiákban, módszerekben is. 

E dimenzióból a népműveléssel főhivatásszerűen foglalkozók aszerint különböztethetők 

meg, hogy teljesen konformak-e a rendszerrel, vagy elfogadják ugyan a kereteket, de fokozato-

san megpróbálják tágítani a mozgástért, kisebb-nagyobb autonómiákat vívnak ki, vagy az előbbi 

folyamat végpontján az egyre erősödő társadalom- és szakmakritika a népművelési szakmával 

szembefordulást is megszüli. (pl. a közösségfejlesztői irányt választóknál). 

„Pártállami rendszer volt, amely tkp. minden más eszmét, gondolatot, ideológiát, tevékeny-

séget, szakmai törekvést lesöpört (amit a szakszervezetek, az egyesületek, a felekezetek folyta t-

tak), s helyette kitalálták a szovjet típusú népnevelést, népművelést, amely a politika kizárólagos 

igényeinek és szükségleteinek, érdekeinek felelt meg. Ebből lett tulajdonképpen a szakma, én azt 

gondolom, hogy ezt nem a szakemberré válni akarók, értelmiségiek vagy öntevékeny elemek 

szorítják ki a rendszerből.‖ (7. sz. interjúalany) 

„Hogy itt milyen szakmák kerültek rendszerbeállításra, s milyen szerepre rendelődtek , azt 

mindig a politika döntötte el. E szakmák mirevalóságát a hatalom találta ki, ill.  a hatalom szá-

mára találják ki a hatalom által elfogadott és hitelesített szakemberek.‖ (5. sz. interjúalany) 

„A népművelői szerep mindig bírt a politika pluszával és terheltségével.‖ (6. sz. interjú-

alany) 

„Itt a politikusok azt tesznek, amit akarnak, mert itt nincsenek olyan emberek, akik folyama-

tosan, rendszeresen, az életük részeként vállalnának felelősséget azért, hogy milyen lesz a jövő. 

Ilyen civil társadalmat kell kialakítani.‖ (3. sz. interjúalany) 

„A szakma egy része hasonult, maga képére formálta a rendszer, részt vett az alávetettség 

reprodukálásában.‖ (4. sz. interjúalany) 

„Nem jogos az a vád, a legjobbakra már nagyon régen nem igaz – hogy mint a politikai-

kulturális diktatúra bábjaiként működtek. Éppen ellenkezőleg. A civil társadalmat életben tartó 

professzió képviselői. A jók mindig is szolgálták használóik érdekeit, vállaltak ezért konfliktuso-

kat.‖ (4. sz. interjúalany) 

„Ez a különleges foglalkozás mindig is vonzotta a nyugtalan, kezdeményezőkész embereket, 

számos izgalmas kitörést eredményezett, vagyis sokan nem vesztették el a valóságérzéküket és 

meglepően eredeti, hiteles folyamatokat generáltak ebben a hiteltelen társadalomban.‖ (1. sz. 

interjúalany) 

„A szakmában kialakult szemléleti harcokban őrlődés (a szabad idő kulturális eltöltésén 

munkálkodó rekreatívabb, szórakoztatóbb formák felkínálása, s ezzel a társadalmi lelkiismeret 

elaltatása avagy az egyén- és társadalomalakító gyakorlat mellé állás) okozta a pályaelhagyók 

nagy számát.‖ (3. sz. interjúalany) 

Nagyon hasonlóan fogalmazott egy írásában Beke Pál is. 
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„Van egy elfeledett, eleddig a közélet perifériájára szorult, sokak által kevéssé becsült szak -

ma: a népművelésnek nevezett tevékenység. Legjobbjai (és nem voltak kevesen!) megadták 

ugyan a császárnak, amit kívánt, és egyébként azonban mindig a lakosságot szolgálták ki ta-

náccsal, információval, gyakran önállóságra tanítással is. Átmentették korunkra az öntevékeny-

ség vékony fonalát szakköreikkel, klubjaikkal, amatőr együtteseikkel. Nem kevés egzisztenciális és 

munkaköri kockázatot vállalva eszmecseréket, vitaesteket szerveztek a közgondolkodás előrehaladá-

sában reménykedve. Részben az ő eredményük is napjaink váltakozó közállapota.‖ (BEKE, 1991:29) 

A megkérdezettek többsége a népművelési szakma hátterében alapvetőnek gondolja az é r-

telmiségi szerepfelfogással történő azonosulást, a szakmát űzők elkötelezettségét értékek, esz-

mék, teleológiák iránt, azaz egy etikai pozíció elfoglalását a (vélt) közjó szolgálatában.  

Általánosított koncepcióként is megfogalmazódik az értelmiségi szerep, de leginkább a sajá-

tos kelet-európai társadalmi kontextusra vetítik vissza az érték- és küldetéstudatos értelmiségi 

szerep testet öltését a népművelésben. E szemléleti perspektíva jellegzetes kulcsszavai az inter-

júkban az alábbiak: 

Mozgalom, felvilágosítás, elhivatásbeli kötelezettség, népboldogítás, filantrópia, értelmiségi 

küldetés, misszió, hit, hittérítés, haladásba vetett hit, szellemiség, egyetemes értékek, alapvető 

értékek, prófétaság, felelősség a világért, kimondás, fáklya-szerep, a művelt ember eszménye, 

világszemlélet formálása, gondolkodásra késztetés a lét értelméről. 

„Kelet-Európában az értelmiségi azt akarja, hogy műveltséget szerezzen a nép, hogy felzár-

kózzék a művelt nyugathoz, hogy ne ilyen sötétségben éljen, hogy felvilágosult legyen… Érte l-

miségiek vagyunk, s abban bízunk, hogy a dolgok pontos kimondása a feladatunk… Az egyete-

mes értékek beemelése a fontos, nem pedig a kihullásukban segédkezés.‖ (4. sz. interjúalany). 

„Nyilvánvaló, hogy arra törekedtünk, hogy mozgalom legyen, hogy szép legyen, gazdag le-

gyen, világos legyen. ….Kezdettől a felvilágosításban gondolkodtunk.‖ (13. sz. interjúalany) 

„Tudjuk, hogy az emberek a szükségleteiket nem mindig ismerik fel, de vannak olyan alapve-

tő értékek, amiket fel kell vállalnia akár az értelmiséginek, akár a politikának. A részvétel ilyen 

érték. A közvetlen részvételi demokrácia. A tudás ilyen érték. A műveltség.‖ (3. sz. interjúalany) 

Más nézetek az eszmeiség hevületét már történetileg elavultnak, meghaladottnak látják, 

semmiképpen sem tartják egyenlősíthetőnek a szakmai szerepet az eszmeiség képviseletével. 

„Jól fejezte ki ezt a mentalitást az a jelszó, mely szerint „ki kell menni a nép közé”, valahogy 

úgy, ahogy a hittérítő papok mentek a pogányok közé, hogy meggyőzzék őket az igaz hit áldása-

iról. Ez a romantikus szemlélet elég sokáig élt Magyarországon.‖ (11. sz. interjúalany) 

„Tehát a népművelők valahogy örökölték 45-48 szellemét és még mindig meg is tartják, mint 

a viccben azok a katonák, akik nem tudták, hogy a háború befejeződött.‖ (2. sz. interjúalany) 

Van olyan vélemény is, amely egyetért a meghaladottsággal, de mégis ezt tartja a népműve-

lés igazi velejének. 

„Nem a hozzáértés technikai kompetencia-kritériumai voltak fontosak igazán, hanem egyfaj-

ta nimbusz, ami a professzión túl van, valamiféle szemlélet,  szellemiség, a haladásba vetett hit, 

egy világszemlélet, s annak a személyiség általi képviselete .‖ (1. sz. interjúalany) 

„Egy percig nem gondolom, hogy nem volt benne prófétaság. Akkor volt hiteles, ha volt ben-

ne prófétaság, megszállottság, hit. Egyébként unalmas, szürke lenne.‖ (1. sz. interjúalany) 

„Bár mindig is törekedtünk szakértelmiségivé válni, tevékenységünk bizonyos értelemben ma 

sem nélkülöz bizonyos filantróp és mozgalmi jellegű elemeket. Az állampolgári öntudat, a civil 
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kurázsi, az erős civil társadalom több-kevesebb hiánya ugyanis szükségszerűen hat ilyen irány-

ba.‖ (3. sz. interjúalany) 

A népművelési szakma értékekkel való kapcsolatának boncolgatásakor az interjúkban két 

változat különült el ama szempont szerint, hogy mit rejt a „nép‖ fogalma: a népművelés úgy 

tekintődik-e mint az általános emberi és közösségi fejlődés eszméje mellett elköteleződő rend-

szer, vagy mint sajátos társadalmi csoportok (elsősorban a nem privilegizált csoportok) műve-

lődésének szolgálata. 

„… a népművelés az alacsony képzettségűekkel való foglalkozásra korlátozódott és gyakor-

latilag a kultúra népszerűsítését jelentette. Az általánossá vált meggyőződés szerint ehhez ön-

feláldozó elszántság és lelkesedés kell és természetesen bizonyos fokú műveltség is, a terjeszten-

dő művek ismerete.‖ (11. sz. interjúalany) 

„Az Opera, a múzeum, a képzőművészeti szalon, a képtár: a felsőbb osztályok intézményei. A 

minden településen létező művelődési ház az alsóbb néprétegeké volt. Az ő ügyüket a rendszer-

váltás óra tökéletesen elfelejtette a társadalom. A népművelés lemondott az eredeti célcsoport-

járól.‖ (5. sz. interjúalany) 

Létezik még az a nézet, amely az értékvilági alapozást a professzió sarokkövének tartja, de 

nem elégségesnek a szakmaiság tekintetében, azaz párosulnia kell szakmai tudással és készsé-

gekkel. A váteszség, a prófétaság, a felvilágosító modernizátor szerep történetiségének illé-

konysága nyilvánvaló az interpretációkban, de a kultúra reflexiót kicsiholó szerepének képvise-

lete vállalt eleme a progresszív népművelői szerepnek. 

Az érték/eszmeiség elem fontosságának hangsúlyozása, az értékek iránti elhivatottság a pro-

fesszió alapját képezi, de világosan kiderül az interjúkból azon hiányosság, hogy a szakma nem 

volt képes szaktestületként, intézményes érték-központként működni. Az elért maximum e té-

ren: a személyes szakmai autoritás elérése, s hiteles kinyilvánítása . 

Az interjúszövegekben kitűnik, hogy a népművelő hivatás erős személyiségek hatásrendsze-

rén át működik, a szakmaiság minőségét többen nem a szakmai-technikai repertoár birtoklásá-

ban, nem a kollektív testületi formákban, hanem inkább az emberekre hatni tudó személyiség-

ben, individualitásban látják. 

„Mindig is a kisugározni tudó személyiségek vitték előre ezt a szakmát.‖ 

„Hinni kell, hogy egy fecske is csinál nyarat, még ha el is viszi a vihar.‖ (4. sz. interjúalany) 

„A népművelőszerep személyiségfüggő. Nagyon lényeges, hogy ki mit gondol a szakmáról. 

Én azt gondolom, hogy ez egy életforma.‖ (5. sz. interjúalany.) 

„Megvannak azok az emberek, egyéniségek, akiket közösen nem bántanak (a nagy pártok). 

Saját terük van, megteremtették azt, amit a professziónak kellett volna .‖ (1. sz. interjúalany) 

Egy professziót sajátos, csak rá jellemző szaktudás nélkül nehezen lehet elképzelni, a ta-

pasztalatok elemzése, a tudásrendszer feldolgozása, akkumulációja alapvető kihívás.  

A megkívánt szakmai tudás kezdetben a terjesztendő műveltségterületek ismeretét, s a ter-

jesztés műveleteiben való jártasságot jelentette, valamint az intézményi-irányítási kontextus 

elfogadását. 

„Kezdetben a képzés fele általános műveltségi tárgy volt, azzal az érveléssel, hogy a népmű-

velőnek műveltnek kell lennie. Valaki azt is megfogalmazta, úgy, mint egy karmester, aki nem 

játszik minden hangszeren, de azért kell, hogy értsen ezekhez is.‖ (11. sz. interjúalany) 
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„Ismert, hogy hogyan nyilatkozott az oktatási miniszter a népművelési szakról az egyetemen: 

Libaképzésnek nevezte, mondván a liba úszik, de nem úgy, mint a hal, repül, de nem úgy, mint a 

fecske, s ez nem diszcíplina.‖ (5. sz. interjúalany) 

„A mozgalmi attitűdnek vége van, professzionalizálódtunk.‖ (5. sz. interjúalany) 

B. Gelencsér Katalin a hetvenes évek végére teszi azt a szakaszt, amikor a professzionális 

szerep megerősödött. 

„Az erőszakosan szervező-lihegő, mindenből kampányfeladatot csináló- vagy éppenséggel a 

naiv apostoli elhivatottságot érző, de kiszolgáltatott és lenézett népművelők ideje lejárt. Ehe-

lyett az egyetem a közművelődés társadalmi feltétel-rendszerét átlátni és befolyásolni képes, 

művelődési folyamatokat tervezni, szervezni és irányítani tudó, a szűkebb-tágabb emberi közös-

ségek nyíltan és rejtetten érvényesülő törvényszerűségeit ismerő, sokoldalúan és jól képzett 

szakember modelljét kínálja.‖ (B. GELENCSÇR, 1982:75) 

„Tehát mára megvan a cultural studies mint tudomány, van egy intézményrendszer, vannak 

emberek, akik a cultural studies tudósai, vannak, akik kulturális szervezők, akik menedzserek, 

azaz differenciáltan kialakult a szakma. Másokkal kooperáló szakma ez. A különbözők együttműkö-

dése mindig volt. Erre a demokrácia jobb lehetőséget ad. Meg kell tanulni.‖ (2. sz. interjú-alany) 

„Szükséges tehát kulturális ismeret hozzá, pszichológiai tudás, emberekkel bánni tudás. Ilyen ér-

telemben feltétlenül szakma. A népművelőnek az egészre kell figyelnie, az adott közösség művelődé-

sének egészét kell a társadalmi fejlődés problémáira vetítve megérteni…‖ (2. sz. interjúalany) 

„Sajátos tudást, sajátos készségeket igényel ez a szakma.  (tudás az emberről, társadalomról, 

módszertani és szervezési technológiák, nyitottság, problémaérzékenység, rugalmasság, akció-

képesség.‖ (4. sz. interjúalany) 

„A népművelő azon kevés értelmiségiek közé tartozik, aki némi szociológiai felkészültséggel 

érzékelni képes a társadalmi folyamatokat, de pszichológiai, csoportdinamikai tapasztalatokkal 

a mindennapok egyéni színezetű rezdüléseit is észreveheti. Ma pedig erre lenne a legnagyobb 

szükség: a helyi és a nemzeti kötődések keresésére és megerősítésére. Nincs más foglalkozás, 

amelynek talán éppen a sokoldalúság hátrányából kifolyólag, ilyen jó adottságai lennének. Ez a 

szakma olyan folyamatokra, közösségi megnyilvánulásokra is értően tud figyelni, melyek semm i-

lyen más foglalkozás hatókörébe nem férnek.‖ (1. sz. interjúalany) 

„Két oldal döntő egy szakmánál. Az egyik a képzés, a másik alapvető oldal: egy társadalmi 

szükséglet egy tevékenység iránt. Egy társadalmi csoport látens vagy manifeszt szükséglete, egy 

probléma, amelynek a megoldása egy szakma paraméterei szerint halad‖ (7. sz. interjúalany) 

„A műveltségnek óriási szerepe van itt is, az embernek kifinomultságot ad, a gondolatainak 

egy körültekintőbb mechanizmusát termeli ki… Ezzel szemben a műveltséghiányosak hihetetle-

nül primitíven, egyszerűen, elvágólag képesek eldönteni és megoldani a dolgokat.‖ (3. sz. inter-

júalany) 

„Ha mi magunk nem hiszünk magunkban és nem tudjuk foglalkozásunk hasznát megfelelően 

bizonyítani, akkor nem várhatjuk ezt a társadalomtól sem.‖ (1. sz. interjúalany) 

Hidy Péter szintén azt vallotta, hogy a „prófétákból profik‖ lettek. Empirikus kutatásában 

úgy találta, hogy az aufklerista kultúrafelfogás és a közösségi művelődés szabadságát támogató 

érték-és kultúra felfogás azonos mértékben jellemző a fiatal generációkra is. (HIDY, 2001) 

A rendszerváltás társadalmi közegében a szakmaterület teljes spektruma arra kényszerül, 

hogy újrafogalmazza magát, értékelje előnyeit, s vegye számba hátrányait, s gondolkodjék el a 

közösségi művelődés professzionális segítésének lehetőségeiről. 
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„Nem hiszem, hogy a népművelésnek át kellene alakulnia felnőttoktatássá, minden művelő-

dési háznak népfőiskolává… vagy a szociális gondozás irányába kellene fejlődni vagy a kiala-

kult intézményes formákat feladva csak a közösségfejlesztéssel kellene foglalkoznunk vagy ren-

dezvényszervező menedzserré változni. Egyszerre kellene elindulni a szakosodásnak, s eközben 

folytatni a sokoldalú, nem szélsőségesen specializálódott, helyi kötődésű művelődési munkát .‖ 

(1. sz. interjúalany) 

„A szakma az nem más, mint a beavatkozásnak egy szakszerű és  tervszerű rendszere. A be-

avatkozási módoknak, s nyelveknek van egy elképzelése, milyen célok felé kellene mozogni, ho-

gyan lehet e célokat elérni, mik a hatások, következmények. Ha ezekkel egy szakma tisztába ke-

rül, akkor elkezdheti szakmának nevezni magát, ill. ha saját önreflexiójának megvannak azok a 

keretei, amelyek visszaigazolják a tevékenységének helyességét vagy helytelenségét, amikhez 

képest igazodik‖. (3. sz. interjúalany) 

A népművelés szakmásodási folyamatainak leírásában nem látszik a professzióépítés kifeje-

zett vágya, a professzionalizációs törekvések tudatossága. Inkább az irányítói hatalom kreálta a 

lehetőségeket a maga elképzelései szerint, de a hagyományos professzióattributumok lassan 

megjelentek Magyarországon is, azzal a sajátossággal, hogy gyakran visszavonódtak, indokolat-

lanul megtörtek, hiszen nem sikerült autonóm terrénumokra szert tennie a szakmát űzőknek, s 

kiépíteni egy erőt felmutatni tudó szolidáris közösséget. A szakmai szerveződések tagjai kevés-

sé figyelnek belülre, nem a kollegiális kontroll térnyerése erősödik időben, hanem egyes  szemé-

lyiségek és kisebb köreik politikai lobbytevékenysége a hangsúlyos, az erőforrásokért való küz-

delem. Az elért alkuk perszonalizált jellege az átmenetiség elemét lopja be a rendszerbe. A pro-

fesszionális szakszerűség kritériumai tekintetében belső és külső bizonytalanságok egyaránt 

övezik a szakmai területet. 

Az elkülönülő területek közül a magyar közösségfejlesztés a tudatos professzióépítés szán-

dékával kezdte működését, mégpedig az új professzionalitás-modell nyomdokain, amely a 

szakmai minőséget becsüli, s ennek fogalmába beleérti a szakma lényegi célrendszeréhez iga-

zodó adekvát eszköztárat, de elutasítja a csoportelőnyökhöz jutást, sőt a foglalkozásként meg-

szerveződést is, így közel kerül a mozgalom-felfogású szakmaisághoz, annak a kritikai reflexiós 

jellegű változatához. Mozgalmi jellegben gondolkodik a népfőiskolai leágazás is. Elutasítják a 

professzionalizáció dominancia-modelljét, de kivívott függetlenségük, autonómiájuk erőforrás-

szűkös helyzetükben eddig nem tudott társadalmi értelemben átütő erejűvé válni.  

Ellentétes irányú mozgás figyelhető meg a felnőttképzési leágazásban, amely a maga szű-

kebb, speciális területén az ezredforduló után a társadalmi fontosság tekintetében előretört, s az 

állami szabályozás igénybevételével kezdett kivésni magának egy territóriumot, s olyan kritéri-

umokat tartalmazni, amelyek kizárnak más szereplőket. 
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5. szekció: A mobilkönyvtári  innovációk  

a kulturális  esélyegyenlőség megvalósításában  

Magyar nyelvű összefoglalók  

SIPOS ANNA MAGDOLNA: „…HOGY AZ ORSZÁG MINDEN LAKOSA EGYFORMÁN 

OLVASNIVALÓHOZ JUSSON…‖ A KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS DEMOKRATIZÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ 

TÖREKVÇSEK 1945-TŐL NAPJAINKIG 

1945-öt követően a magyar könyvtárügy újjászervezése a korábbi könyvtári hagyományokra 

támaszkodva, könyvtártípusonként indult meg. A főhatósági jogkört mind a tudományos, mind 

pedig a népkönyvtárak esetében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyakorolta, de míg a 

tudományos és szakkönyvtárak a tudományos ügyekkel, addig a tömegkönyvtárak a VKM nép-

művelési kérdésekkel foglalkozó osztályához tartoztak. Ez egyben azt is jelentette, hogy a nép-

könyvtárak újjászervezésének kérdéseiben nem csupán a könyvtári szakma volt illetékes, hanem 

az iskolán kívüli művelődési tevékenységet irányító népművelési ügyosztály, valamint polgári 

demokratikus művelődési program kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezetek, továbbá az 

akkoriban működő pártok is. A mozgalom összefogására, felügyeletére, támogatására, integrá-

lására 1945 őszén létrehozta a szabad művelődési mozgalmat, és rendeleti úton életre hívta az 

Országos Szabad Művelődési Tanácsot. A Tanács, a benne képviselt társadalmi és állami szer-

vezetek legfőbb célkitűzése volt a magyarországi kulturális élet újbóli megindítása, ám nem a 

korábbi évtizedek patriarchális színezetével, hanem alulról építkezve, a kultúra teljességét és 

annak legértékesebb elemeit kívánták a legszélesebb néprétegek között terjeszteni, megszüntet-

ve a kultúraközvetítés korábbi gyámkodó jellegét. A kultúra demokratizálására irányuló törek-

vés a koalíciós években mindvégig a legfontosabb kultúrpolitikai célkitűzés maradt. A Tanács e 

gondolat jegyében kívánta megvalósítani a közkönyvtári ellátást, amelynek legfontosabb eleme 

volt, hogy a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az iskolázási joghoz hasonlóan, á l-

lampolgári jogként deklarálta. Az 1945-öt követő évtizedekben a könyvtárakra vonatkozó jog-

szabályok és egyéb iránymutató dokumentumok mindvégig megtartották ezt az alapelvet, és 

annak megvalósítására különböző ellátási modelleket, valamint jogszabályokat dolgoztak ki. Az 

előadás – eredeti források, jogszabályok bemutatásával és elemzésével – az 1945-ben megfo-

galmazott célkitűzések megvalósítására irányuló művelődéspolitikai és könyvtárszakmai törek-

véseket mutatja be. 

TÓTH GYULA: A HAZAI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS HISTORIOGRÁFIÁJÁNAK VÁZLATA 

Çrtelmezésünkben mozgókönyvtár az, amely a hátrányos helyzetű lakosság számára városi szin-

tű választékot és gazdaságosan az állomány mozgatásával, cseréjével éri el.  
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Magyarországon az 1840-es években Fejér megyében az Olvasókör könyvek és folyóiratok 

mozgatásával, cseréjével gondoskodott vidéki mezővárosok lakosságáról. E korai kivétel után 

több mint félévszázadot kellett várni, míg az 1910-es években elképzelések, tervezetek készül-

tek a vidéki lakosság könyvellátásának javítására. Kivitelezésüket akarathiány és a világháború 

egyaránt megakadályozta. A két világháború között visszatértek az önálló és önellátó kiskönyv-

tárakhoz, még az egymásközti cserét is tiltották. 

Igazi, nyugati mintájú mozgókönyvtár tervét az 1940-es években Sebestyén Géza adaptálta 

hazai viszonyokra, ám körzeti könyvtári javaslatát szovjet mintára valósították meg, melyet be 

sem fejeztek. A megyei-járási hálózatok keretein belül ismét visszatértek a népkönyvtári meg-

oldáshoz. Ezeket az 1960-as években korszerűsített letéttel, kiskörzetekkel (községbokrok) pró-

bálták feljavítani. Az 1945-ben a fővárosban indított villamoskönyvtárt 1959-től megyei műve-

lődési autók követték, majd 1973-ban Budapesten, a következő években néhány vidéki városban 

indultak szegényes bibliobuszok. Ugyanebben az évtizedben kisközséges megyékben járási mé-

retű ellátórendszereket szerveztek. 

1990 után átmenetileg visszatért az önálló kis népkönyvtárak időszak, ill. mintegy ezret meg 

is szűntettek közülük. Az 1997. évi CXL törvény nyomán előbb a halódó ellátórendszereket 

élesztették újra, majd 2005-re megszületett a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, mely im-

már valóban a kor színvonalán álló ellátórendszerek és könyvesbuszok számára teremtette meg 

a feltételeket. 

POGÁNYNÇ RÓZSA GABRIELLA: A MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KEZDETE. SAMUEL 

BROWN „ITINERATING LIBRARY‖-JA (1817) 

Az MSZ EN ISO 2789 Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika című 

szabvány értelmében mozgókönyvtár alatt könyvtárbuszt értünk, tágabb értelmezésben – és a 

mai magyar könyvtári gyakorlati munkában – azonban a kistelepülések megfelelő színvonalú 

ellátását biztosító differenciált könyvtári és szakmai szolgáltatások rendszerét. A fogalom 

(itinerating library) a skót Samuel Browntól (1779-1839) származik, aki 1817-ben helyezte ki 

az első könyvállományokat a kisebb települések lakosságának szolgálatára. Brown tevékenysé-

gét filantróp érzelmek és a társadalmi reform szükségességének felismerése mellett pontos gaz-

daságossági számítások alapozták meg. A stabil könyvtárak fenntartásánál kevesebb anyagi rá-

fordítás szükséges ahhoz, hogy a lakosság ugyanakkora olvasmányanyaghoz férjen hozzá, ha 

azonos méretű könyvállományt eltérő összetételű részekre bontva kétévente forgatva bocsáta-

nak rendelkezésükre. Kezdetben csupán 200 könyv és önkéntes könyvtárosok biztosították négy 

település könyvtári ellátását, 1836-ban 47 változó állományú bibliotéka működött 2380 kötetes 

teljes állománnyal. Brown tapasztalatai szerint az első évben az új gyűjteményeknek mindig 

több olvasója volt, a második esztendőben az állomány használatát pedig a kölcsönzési dí j elen-

gedésével ösztönözte. Az alapító halála után a mozgókönyvtári ellátás ezen módja kissé vissza-

szorult, de a public library megjelenése ismét előtérbe állította ezt a szolgáltatási formát, illetve 

Brown fiai, ismerősei Angliától Fokvárosig, Amerikától Indiáig és Szentpétervárig hírét vitték 

az újfajta szolgáltatási modellnek. 
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ESZENYINÇ BORBÇLY MÁRIA: A HASZNÁLÓI ELÇGEDETTSÇGET BEFOLYÁSOLÓ TÇNYEZŐK 

EGYETEMI KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN 

Az előadás egy többlépcsős kutatás eredményeit mutatja be, amelynek első fázisában a Debre-

ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár használóinak információkeresési szokásait, tech-

nikáit, a keresések során megmutatkozó használói attitűdjeit tártuk fel, és ennek eredményeként 

használói típusokat definiáltunk. Megvizsgáltuk, hogy van-e számottevő különbség az egyes 

típusok információkeresési eredményessége között. 

A vizsgálat második fázisa annak kimutatására irányult, hogy milyen mértékű összefüggés 

van az egyes használói csoportokban az információkereséshez használt szoftvertermékkel kap-

csolatos használói elégedettség és a feladatmegoldás minősége között.  

Az elsődleges cél annak megállapítása volt, hogy egy szoftvertermékhez fűződő általános 

felhasználói elégedettséget milyen mértékben befolyásolja a szoftverrel végzett munka haté-

konysága, teljessége, eredményessége és a feladat elvégzéséhez szükséges idő. Melyik az előbb 

említett tényezők közül az, amelyik a legnagyobb hatással van a használói elégedettségre.  

A vizsgálatok a Corvina rendszer publikus kereső felületén megfogalmazott kereső kérdések 

naplófájljainak elemzésével történtek. A naplófájlokból rekonstruálhatók a keresési stratégiák, a 

keresési motivációk, a felhasználói attitűdök, a sikeres vagy sikertelen keresések. A naplófájlok 

elemzése már több mint negyed százada használatos módszer az online információs rendszerek 

és használóik közötti interakciók vizsgálatához. A naplófájlokból nyert információt felhaszná l-

hatjuk a használói motivációk és tendenciák megismeréséhez, a várható igények előrejelzésé-

hez, kielégítéséhez. A naplófájlok elemzése diszkrét módja a használói viselkedés tanulmányo-

zásának, eredményes útja a hosszú távú adatgyűjtésnek, és jól használható annak feltárására, 

hogy mekkora a különbség aközött, amit a használók mondanak az online rendszerek, Web o l-

dalak használatáról, és amit tesznek azok használata során. (COVEY, 2002) 

A használói hatékonyság, teljesség és eredményesség mérése a vonatkozó ISO/IEC 9126 -4 

(ISO/IEC9126-4, 2004), Használat közbeni mérőszámok szabvány alapján valósult meg. A 

szabvány jellemzőket definiál a szoftvertermék használókra gyakorolt hatásának kimutatására 

és mérőszámokat ad meg a jellemzők mérésére. A használat közbeni minőség a szabvány sze-

rint a hatékonyság, termelékenység, biztonság és elégedettség szoftverképességeket fog lalja 

magába. A szoftvertermék használata utáni elégedettséget egy, az IBM cég által bevezetett 

használói elégedettség kérdőívvel mértük. 

A vizsgálatok megkezdése előtt az előfeltételezések a következők voltak:  

Keresési attitűdjeik, viselkedésük alapján online könyvtári környezetben is egyértelműen 

kimutatható a használók differenciáltsága, és az egyes típusok információkeresési eredményes-

sége között lényeges különbségek feltételezhetők. 

További előfeltételezés volt, hogy egy könyvtári szoftver online katalógus moduljának, ezá l-

tal a szoftverterméknek, és ezen keresztül akár az intézménynek a megítélése is függ attól, hogy 

a használók kereséseik során milyen arányban találnak releváns tételeket, és ezeket mennyi idő 

alatt sikerül megkeresniük. 
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ISZÁLY FERENC ZALÁN: A MOBILKÖNYVTÁRAK ÇS AZ INTERNET SZEREPE A KULTURÁLIS 

ESÇLYEGYENLŐSÇG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

A tanulmányban igyekszünk áttekintést adni a mobilkönyvtárak céljairól, feladatairól. Ismerte-

tünk néhány – a mozgókönyvtárak használatával kapcsolatos – külföldi (Finnország, Dánia, 

Norvégia, Ausztrália, Svédország, Anglia, Németország, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, 

USA, Ausztrália) és hazai (Nagykanizsa, Cegléd, Edelény, Encs) mozgókönyvtár i tapasztalato-

kat. Kitérünk a PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) projekt mozgó 

könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatos célkitűzéseire is. Röviden ismertetjük a mobilkönyvtá-

rak működésének törvényi hátterét. Foglalkozunk azzal, hogy milyen szerepe lehet a mobil tele-

fonoknak, az SMS –nek, a mozgókönyvtárak feladatainak ellátásában. Ismertetjük az SMS kül-

dés és fogadás Ozeki SMS kliensben lépéseit, az E-tmt – Könyvtári online GSM-szolgáltatások 

főbb jellemzőit, néhány - SMS használatával kapcsolatos – tapasztalatot, és a Corvina Integrált 

Könyvtári Rendszer főbb tulajdonságait. Vázoljuk, milyen szerepet tölthet be a számítógép, az 

Internet, az esélyegyenlőség megvalósításában a mozgókönyvtárak használatakor. Kitérünk az 

operációs rendszer – az érzékszervi és mozgásszervi problémákkal szenvedőknek  - kínálta lehe-

tőségeire is. (Képernyő - billentyűzet, nagyobb betűméret, nagyító, szövegfelolvasás, a Win-

dows beállítása a siketek és a halláskárosultak számára, hangfigyelő, hangüzenetek kiírása, 

hangsémák). Ismertetjük az integrált könyvtári rendszerek és az Aleph 500 Integrált Könyvtári 

rendszer főbb feladatait, jellemzőit, tulajdonságait , az esélyegyenlőség szempontjait előtérbe 

állítva. 

Összegzésképpen – a hazai és a külföldi tapasztalatok alapján – kísérletet teszünk egy kor-

szerű, „ideális‖ e-mozgókönyvtár szolgáltatásainak, felszereltségének meghatározására.  

TÓTH MÁTÇ: A TEVÇTŐL A KIBERMOBILIG – MOZGÓKÖNYVTÁRAK A NAGYVILÁGBAN 

Célok: Az előadás célja áttekinteni a nemzetközi mozgókönyvtári trendeket, illetve demonstrá l-

ni ezen kezdeményezések sokszínűségét. Arra keressük a választ, hogy a mozgókönyvtárakat mi 

tudta a ritkán lakott területek ellátásának élvonalában tartani már több mint egy évszázadon át, 

és mi az oka a mozgókönyvtári szolgáltatások folyamatos virágzásának.  

Módszer, megközelítés: Az előadás részben külföldi publikációk eredményeit foglalja össze, 

másrészt támaszkodik a szerző személyes tapasztalataira, mozgókönyvtári dolgozókkal lefolyta-

tott személyes beszélgetéseire. Külön figyelmet szentelünk a különleges – az adott ország helyi 

viszonyaihoz illeszkedő – mozgókönyvtári szolgáltatásaira. (Tevekönyvtár, szamárkönyvtár, 

könyvtárhajó stb.) 

A kutatás eredményei: A mozgókönyvtárak fejlesztése mögött húzódó alapelv – az erők 

centralizálása és a szolgáltatások decentralizálása – tág kereteket határozott meg ezen szolgálta-

tások tartalmának meghatározására. Ezen alapelv a legkülönbözőbb korokban, a legkülönfélébb 

földrajzi adottságok mellett is átültethető a gyakorlatba, ami a könyvtár változó funkcióihoz 

való könnyű alkalmazkodásra teszi képessé a mozgókönyvtárakat. 

 

 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/access.chm::/access_hearing_cc.htm##
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SZABOLCSINÇ OROSZ HAJNALKA: KÖNYVTÁRBUSZ – PROJEKT 

Háttér: a Projekt címe: Könyvtárbusz beszerzése a Csorba Győző Megyei- Városi Könyvtár 

részére a kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű csoportok ellátása érdekében.  

2010. augusztus 16-án eredményesen zárult a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 

könyvtárbusz beszerzésére irányuló második közbeszerzési eljárása. Az ősz folyamán a Dél-

Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban helyet kapó intézmény a Könyvtárbusz 

segítségével Baranya megyében 27 kistelepülésen (1000 fő alatti) élő több mint 7000 lakos 

számára biztosíthat könyvtári ellátást. A nyergesvontató formájában megjelenő Könyvtárbusz 

heti 4-5 napos munkarenddel járja a megye kistérségeinek településeit, ahol alkalmanként más-

fél órát tartózkodik majd. A mobilkönyvtári szolgáltatást igénybevevő és beiratkozó olvasók a 

Könyvtárbusz 4000 db dokumentumain kívül a Tudásközpontban található egymillió dokumen-

tumhoz is hozzáférhetnek (CORVINA - OPAC), melyeket kérésre házhoz is visz a Könyvtár-

busz. 

Az eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertese a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. 

lett. A Mercedes típusú könyvtárbusz beszerzése, átalakítása és felszerelése időigényes feladat - 

a tervezettek szerint - a Mikulással érkezhet meg a mozgókönyvtári ellátás a kistelepülésekre.  

Az előadás során tájékoztatást kapnak a könyvtári szakemberek a Projekt alapvető célkitűzé-

séről, az intézmény, illetve a települések vállalt feladatairól és a tervezett szolgáltatásokról.  

SZEIFER CSABA: AZ ESÇLYEGYENLŐSÇG NEVÇBEN!  

– MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS A SÁSDI KISTÇRSÇGBEN 

A nyilvános könyvtárak országos rendszerében az egyik legkritikusabb ellátási szféra: a kisköz-

ségek könyvtári térképén található. A kistérségi könyvtári ellátással a nyilvános könyvtári szo l-

gáltatás utazás nélkül elérhetővé válik a kistérség településein élő valamennyi lakos számá ra. A 

Sásdi kistérségben önként vállalt feladatként történik a kistérségi könyvtárak működtetése, miu-

tán a 27-ből 17 településen nem volt könyvtári szolgáltatás. A Sásdi Általános Művelődési 

Központ Városi Könyvtára és Művelődési Központja (illetve jogelődje) 2005 óta a szolgáltatás 

központja. A mozgókönyvtári ellátás elindulásakor 16, ma 19 településből álló vonzáskörzettel 

működik mozgókönyvtári szolgáltató székhelyeként. Ezzel a térségben is kialakult egy intéz-

ményrendszer, amely képes a meglévő és új szolgáltatások folyamatos befogadására és közvetí-

tésére a kisközösségek felé, így elmondható, hogy a társadalmi kohézió erősödik.  

A könyvtárakról évtizedek alatt kialakult kép rendkívül lassan változik vidéken is. A törek-

vések ezért arra irányulnak, hogy a „könyvlerakat‖ képzetköréből az információszolgáltató, sőt 

még inkább koordináló központi szerepkört betöltő modern intézményi felfogás meghonosod-

hasson, természetessé váljon a köztudatban. Az információs társadalom korában a kistelepülé-

sek könyvtára a közösség túlélésének, életben maradásának is letéteményese. Lakóinak infor-

mációhoz való hozzáférése saját könyvtárán keresztül kell, hogy történjen. A térségi könyvtári 

ellátás megvalósításával lehet a kis falvak elszigeteltségét feloldani, minden polgárnak egyenlő 

esélyeket biztosítani ahhoz, hogy a társadalmi- és gazdasági változások támasztotta igényekhez 

igazodni tudjanak. 
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TAKÁCS MARGIT: MOZGÓKÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON: HELYZETKÇP 

A mozgókönyvtárak ma már a könyvtári munka olyan nélkülözhetetlen eszközei, amellyel a 

könyvtár eljuttatja a dokumentumokat és a szolgáltatásokat a használókhoz. Az ilyen típusú 

szolgáltatásoknak különösen az apró, kis lélekszámú falvak esetében van jelentősége, hiszen 

ezeknek a településeknek vagy soha nem volt saját könyvtáruk, vagy ha létezett is egy-egy 

szekrényre való állomány, már az is régen elavult, használhatatlan könyvekből állt. Egy-egy 

ilyen – nem csak könyvtári ellátottság szempontjából – hátrányos helyzetűnek nevezhető kis 

falunak a mozgókönyvtár megjelenése jelentheti azt a kapcsolódási pontot, aminek segítségével 

az ott élő emberek úgy érezhetik, hogy elszigeteltségük enyhülhet. A mozgókönyvtár segítségé-

vel nem csak a könyvtári, hanem egyéb kulturális szolgáltatásokat is el lehet juttatni a haszná-

lókhoz, mint pl. információs vagy művészeti rendezvények. 

A mozgókönyvtár működtetéséhez és fenntartásához szükséges költségek a különböző jog-

szabályok által meghatározott támogatások formájában igényelhetők. A 5/2005. évi kormány-

rendeletnek köszönhetően a korábbi pályázati formát felváltotta a normatív támogatás, amelyet 

a többcélú kistérségi társulások vehetnek igénybe többek között mozgókönyvtári szolgáltatások-

ra és fejlesztésükre. Ennek köszönhetően 2005 után több olyan kistérség is volt, ahol a támoga-

tást mozgókönyvtári feladatok ellátására vették igénybe. A Könyvtári Intézet honlapján megta-

lálható ugyan azok a többcélú kistérségi társulások, amelyek 2005-ben vállalkoztak mozgó-

könyvtári szolgáltatások bevezetésére, azóta azonban öt év telt el és bizonyosan több változás i s 

történt a mozgókönyvtárakkal kapcsolatban. Ezért célom, hogy a ma működő hazai mozgó-

könyvtárakat feltérképezzem és bemutassam. 

EGERVÁRI DÓRA: FELHASZNÁLÓKÇPZÇS FELSŐFOKON – A KÖNYVTÁRISMERET ÇS 

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT OKTATÁSA A PÇCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN 

A 2010/2011-es tanévtől a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatójának ismét lehetősége 

van már nem csak a saját karán, hanem bárhol máshol az egyetemen belül – érdeklődének meg-

felelően – kurzusokat teljesíteni. 

Az új rendszer lehetőséget biztosít, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás-

központ, valamint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Kar Könyvtártudományi Intézet elindítson egy összegyetemi Könyvtárismeret-

könyvtárhasználat kurzust. A Pécsi Tudományegyetemen először és máig is kizárólagosan az 

andragógia szakos hallgatók hálótervében szerepel külön tanegységként a Könyvtárismeret - 

könyvtárhasználat kötelező kurzus. Célunk, hogy az egyetem minden hallgatója (BA/BSc, 

MA/MSc, valamint PhD) részesüljön könyvtárismereti-könyvtárhasználati oktatásban, ugyanis 

ez a típusú speciális felhasználóképzés szolgálja a hallgatók, az oktatók és a könyvtárosok érde-

keit is. 

A tanulmány bemutatja az összegyetemi Könyvtárismeret, könyvtárhasználat kurzus terve-

zetét és jövőbeni lehetőségeit. 
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Abstracts  

ANNA MAGDOLNA SIPOS: „… DAMIT JEDERMANN IN UNGARN AUF GLEICHER WEISE ETWAS ZUM 

LESEN BEKOMMT …‖ : DIE BESTREBUNGEN, DIE BIBLIOTHEKSVERSORGUNG ZU 

DEMOKRATISIEREN, VON 1945 AB BIS UNSERER ZEIT 

Die Neugestaltung des ungarischen Bibliothekswesens nach 1945 begann stützend auf die 

früheren Traditionen und den Bibliothekstypen nach. Sowohl bei den wissenschaftlichen als 

auch den Volksbibliotheken wurde die Landesobrigkeitsbefugnis von dem Ministerium für das 

Religions- und Unterrichtswesen ausgeübt, aber die wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken 

gehörten zu der Abteilung des Ministeriums, die sich mit den wissenschaftlichen Fragen 

beschäftigte, während die öffentlichen Büchereien der Abteilung des Ministeriums für die 

Volksbildung unterstellt wurden. Dies bedeutete auch, dass in den Fragen der Neugestaltung der 

öffentlichen Büchereien nich nur das Bibliotheksfach, sondern auch die folgenden 

Organisationen: die Volksbildungsabteilung, die Bildunstätigkeit aussen Schulen zu führen,  die 

gesellschaftlichen Organisationen, die sich mit den Fragen des bürgerlich-demokratischen 

Bildungsprogramms beschäftigten, weiterhin die Parteien der Epoche, zuständig waren. Im 

Herbst des Jahres 1945 begründete man eine Bewegung für die freie Bildung,  um die 

Bildungstätigkeit zusammenzufassen, zu kontrollieren und zu unterstützen, und es wurde der 

Freie Landesbildungsrat ins Leben gerufen. Das oberste Ziel des Rates und der in ihm 

repräsentierten gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen hiess,  das kulturelle Leben in 

Ungarn wieder in Bewegung zu setzen, aber in keiner patriarchalischen Form der früheren 

Jahrzehte, sondern von unten angefangen versuchte man die Vollständigkeit der Kultur und ihre 

wertvollsten Elemente unter den breitesten Bevölkerungsschichten zu verbreiten und ihren 

bevormundenden Charakter der Überbringung der Kultur einzustellen. Im Laufe der Jahre der 

politischen Koalition blieb die Bestrebung die Kultur zu demokratisieren die wichtigste 

Zielsetzung der Kulturpolitik. Im Zeichen dieses Gedankens wollte der Rat die öffentliche 

Bibliotheksversorgung, deren wichtigsten Element hiess, das Beikommen den 

Bibliotheksdienstleistungen – dem Schulungsrecht nach – als Staatsbürgerrecht zu deklarieren, 

verwirklichen. Während der Jahrzehnte nach 1945 behielten die sich auf die öffentlichen 

Büchereien beziehenden Rechtsvorschriften und die anderen richtungsweisenden Dokumente 

dieses Grundprinzip, und man arbeitete veschiedene Versorgungsmodelle und gesetzliche 

Bestimmungen aus, es zu verwirklichen. Die Vorlesung  stellt – durch die Schilderung und 

Analyse einiger ursprünglichen Quellen und Rechtsvorschriften – die sich auf die Durchsetzung 

der in 1945 formulierten Zielsetzungen richtenden bildungspolitischen und büchereifachlichen 

Bestrebungen dar.  

POGÁNYNÇ RÓZSA GABRIELLA: DIE ANFÄNGE DER MOBILEN BIBLIOTHEKEN. SAMUEL BROWN 

UND SEIN „ITINERATING LIBRARY‖ (1817) 

Unter dem Begriff der mobilen Bibliothek versteht man im engeren Sinne – nach der Definition 

der Norm „MSZ EN ISO 2789 Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika‖ 

– eher Bücherbus, im weiteren Sinne aber alle solche bibliothekarische und der 

bibliothekarischen Arbeit fachbezogene Dienstleistungen, die es ermöglichen auch in den 

kleinsten Siedlungen entsprechende bibliothekarische Versorgung zu sichern. Der heutige Ter-
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minus technicus geht auf das „itinerating library‖ (Wanderbücherei) von Samuel Brown (1779 -

1839) zurück, wer 1817 die ersten Buchbestände von 50 Bänden in kleinen schottischen 

Dörfern den Bewohnern zur Verfügung gestellt hat. Er hat das System der Wanderbüchereinen 

auf philantropische Gefühle, auf die Notwendigkeit der sozialen Reformen und auf 

wirtschaftlichen Gründen basiert. Ein gleiches Angebot an  Büchern kostet weniger Geld mit 

Hilfe der mobilen Bibliotheken, wo der Buchbestand unter mehreren Siedlungen verteilt und 

regelmäßig weitergegeben ist, als bei den stabilen Büchereien. Im Jahre 1817 hat Brown nur 

200 Bücher in vier Dörfern geschickt und freiwillige, unbelohnte Bibliothekare sind den 

Bibliotheken zu Diensten gewesen, in knapp 20 Jahren ist das System aus 47 

Wanderbibliotheken und insgesamt 2380 Bänden bestanden. Seiner Erfahrungen nach haben die 

Bibliotheken im ersten Jahr immer mehrere Benutzer, die Benutzung der Büchereien im zweiten 

Jahr hat Brown mit kostenloser Ausleihe erhöht. Nach dem Tode des Gründers war diese 

Methode der bibliothekarischen Versorgung vorübergehend nicht so beliebt, aber mit dem 

neuen Modell von public library sind mobile Bibliotheken wieder in den Vordergrund getreten. 

Es war auch dem zu danken, daß seine Söhne und Bekannten den Plan der Wanderbüchereien 

von England bis zu Kapstadt (Cape Town in Südafrika) und von Amerika bis zu Indien und 

Sanktpeterburg in Rußland bekannt und erkannt gemacht haben. 

MARIA BORBELY: FACTORS THAT INFLUENCE USER‘S 

SATISFACTION IN UNIVERSITY LIBRARY ENVIRONMENT 

This study describes a multiple research about the user categories on the basis of user attitudes 

appeared during information research by analyse of log files of system‘s OPAC in Universi ty 

and National Library of the University of Debrecen. 

The second part of the examination focused on the unfolding of relationships between the 

user satisfaction with the software product, used in the information retrieval, and the quality of 

solution of tasks. 

The primary goal of our examination was to appoint how the effectiveness, completion, pro-

ductivity, task time of the usage of software product influences the user‘s satisfaction with 

software. And which takes telling affect on the user‘s satisfaction , among the facts mentioned 

above. 

The examinations were based on the analysis of the queries‘ log files of library integrated 

system‘s OPAC. We could re-enact strategy, results, motivation of information retrieval and 

user‘s attitudes. 

Log file analysis has been used for 25 years, to evaluate system performance. Over the 

course of a decade, it became a method to study interactions between online information sys-

tems and the users. Log file analysis is an unobtrusive way to study user behaviour, an efficient 

way to gather longitudinal usage data, and an effective way to detect discrepancies between 

what users say they do and what they actually do when they use an online system or Web site. 

(COVEY, 2002) 

In order to measure user‘s effectiveness, completion, productivity, task time of the usage we 

applied ISO/IEC 9126-4 Quality in use metrics international standard. ISO/IEC 9126-4 defines 

quality in use metrics, and we are able to measure the effects of using the software by metrics.  

Before starting the examinations we had the following hypothesis: 
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We can obviously differentiate user groups by their attitudes and behaviour during informa-

tion retrieval, and these groups have altering searching effectiveness. 

In addition we predicted that the judgement of library software, that influences the judge-

ment of the institute, depends on effectiveness and time of solving the tasks.  

References: 

COVEY, Denise Troll: Usage and Usability Assessment: Library Practices and Concerns  

http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/contents.html 

Software engineering-Product quality: Part 4: Quality in use metrics. ISO/IEC 2004. 

FERENC ISZALY: THE ROLE OF MOBILE LIBRARIES AND THE INTERNET IN ACHIEVING THE 

CULTURAL EQUAL OPPORTUNITY 

In this study, we try to give a review of the goals and tasks of the mobile libraries. We delienate 

some experiences in connection with the mobile libraries from abroad (Finland, Denmark, 

Norvegia, Australia, Sweden, England, Germany, Slovenia, Croatia, Slovakia and the United 

States) and from Hungary (Nagykanizsa, Cegléd, Edelény, Encs). We touch upon the goals in 

relation with the supplies of the moving libraries of PULMAN (Public Libraries Mobilising 

Advanced Networks). We delienate shortly the legitimate background of moving libraries. We 

deal with what kind of role do the mobile phones and sms have in supplying tasks of moving 

libraries. We review the steps of sending and getting sms in the client of Ozeki sms, some of the 

main characters and experiences of the online GSM-supplies – E-tmt – and the main flavors of 

the Corvina Intergared Librarian System/database. We draft what kind of role can the computer 

and the Internet have in realizing the equal opportunity when using mobile libraries. We touch 

upon the possibilities that the operational system offers for people with problems in connection 

with sensory organs and locomotor disease (screen-keyboard, bigger word size, magnifying 

glass, text reader, set of the windows for the deafs, voice-observer, writing voice messages, 

voice patterns). We delienate further the main functions, pecularities of the integrated librarian 

systems and especially the Aleph 5 Integrated Librarian System, from the point of view of equal 

opportunity. 

As a summation - on the basis of the Hungarian and foreign experiences – we try to 

determine the supplies and equipments of a modern, ideal e- moving library. 

MÁTÇ TÓTH: FROM THE CAMEL TO THE CYBERMOBILE – MOBILE LIBRARIES OVER THE WORLD 

The purpose of this paper is to give an overview on the international mobile library trends and 

demonstrate the variegation of these initiatives. We seek answer to the question: what kept mo-

bile libraries in the forefront of the library supply of rural areas all over the World and what 

were the reasons of their continuous flowering. 

Methods, approach: The paper on the one hand summarizes the results of foreign literature 

in the field of Library and Information Science, on the other, it is based on the autho r‘s personal 

experiences, and on interviews conducted with mobile library employees. We paid special 

attention to the most extraordinary mobile library services, which are adapted to the 

geographical environment of the given country. (camel library, donkey library, library boat etc.) 

Results: The main underlying principle behind mobile library developments – centralization 

of efforts and decentralization of services – determined a wide framework for defining the 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/contents.html
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content of the services. This principle can be put into practice in different geographical 

environments, that makes mobile libraries capable to adapt to the changing functions of 

libraries. 

SZABOLCSINÇ OROSZ HAJNALKA: BIBLIOTHEKSBUSPROJEKT 

Hintergrund: Der Titel des Projekts: Anschaffung eines Bibliotheksbusses für die Komitats- und 

Stadtbibliothek Csorba Győző für die Bibliotheksversorgung der nachteiligen Gruppen in den 

Kleingemeinden. 

Am 16. August 2010 ist der zweite öffentliche Auftrag der Komitats- und Stadtbibliothek 

Csorba Győző für die Anschaffung eines Bibliotheksbusses mit Erfolg abgeschlossen worden. 

Die Einrichtung, die im Herbst in der neuen Bibliothek und Wissenszentrum der Süd -

Transdanubischen Region einen Platz bekommen hat, kann mit Hilfe des Bibliotheksbusses im 

Komitat Baranya in 27 Kleingemeinden (unter 1000 Bewohner) für mehr als 7000 Einwohner 

die Bibliotheksversorgung sichern. 

Der Bus, der in der Form eines Sattelschleppers funktioniert, wird die Gemeinden der 

Kleinregionen des Komitates wöchentlich 4-5mal aufsuchen und an einem Ort anderthalb 

Stunden verbringen. 

Die Benutzer und die eingeschriebenen Leser der Mobilbibliothek können  nicht nur aus den 

4000 Medien der Fahrbibliothek wählen, sondern ihnen stehen auch alle Medien (eine Million) 

des Wissenszentrums zur Verfügung (CORVINA – OPEC), auf Wunsch werden die Dokumente 

auch nach Hause geliefert. 

Der Gewinner des mit Erfolg abgeschlossenen öffentlichen Auftrages ist die GmbH Jász -

Plasztik Autocentrum. Die Anschaffung, die Umgestaltung und die Ausstattung des 

Mercedesautobusses nimmt viel Zeit in Anspruch, den Planen nach kann die 

Mobilbibliotheksversorgung zusammen mit dem Nikolaus in den Kleingemeinden ankommen.  

In dem Vortrag werden die Bibliothekfachleute über die grundlegenden Zielsetzungen, über 

die Aufgaben der Einrichtung, bzw. über die Verpflichtungen der Kleingemeinden und über die 

geplanten Dienstleistungen informiert. 

SZEIFER CSABA: IN THE NAME OF EQUAL OPPORTUNITIES! MOBILE-LIBRARY SERVICE IN THE 

MICRO-REGION OF SÁSD 

One of the most critical field of service in the national framework of public libraries can be 

found on the library map of small villages. The micro-regional library service makes public 

library service available to all the residents of the settlements of the micro-region without 

making them travel. Libraries in the settlements of the Sásd micro-region are run on a voluntary 

basis since 17 of the 27 settlements did not have any library services available before. The 

Town Library and Community Centre of the General Centre for Culture of Sásd (and its 

predecessor in title) has been the centre of the service since 2005. As the seat of the provider of 

the library-on-wheels service it had a catchment area of 16 settlements at the start and its 

services now reach 19 settlements. 

Through that a framework of institutions has been formed which is capable of constantly 

receiving existing and new services and transmitting them to small communities. Therefore, we 

can say that social cohesion is strengthened. 
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The image of libraries which has been formed over the centuries is only changing slowly in 

the countryside too. Efforts are thus being made to make the view of a modern institution 

playing the part of an information supplier and, moreover, centre for co-ordination get 

acclimatized in the public sense to replace the the „book depot‖ image. In the information 

society age, libraries in small settlements are also the depositary of the survival of the 

community. Citizens have to have access to information through their own community library. 

By organizing library services on the area scale we can break the isolation of small villages and 

provide every citizen with equal opportunities to adjust to the needs brought forth by social and 

economic changes. 

TAKÁCS MARGIT: FAHRBIBLIOTHEK IN UNGARN 

Die Fahrbibliothek ist ein unentbehrliches Mittel der Bibliotheksarbeit, mit dem die Bibliothek 

das Dokument und die Leistung dem Benutzer übermittelt. Diese Leistung hat Bedeutung beim 

kleinen Dorf und beim Dorf von wenigen Seelen, weil diese Siedlungen nie eigene Bibliothek 

hatten. Hätten diese Siedlungen Bibliothek , waren wenige altmodische Bücher in der Bücherei. 

Die Fahrbibliothek hat den Eingriffspunkt für ein solches - nicht nur vom 

Bibliotheksstandpunkt - nachteiliges Dorf zu bedeuten. Die dortigen Leute fühlten mit Hilfe von 

Fahrbibliothek, dass ihre Isoliertheit sich mildern kann. Bibliotheksleistungen und anderes 

Kulturleistungen können dem Benutzer mit Hilfe von der Fahrbibliothek zukommen, zum 

Beispiel Informationsveranstaltung oder Kunstveranstaltung. 

Die Ausgabe, die in Form von Unterstützung zu beanspruchen ist, ist zu der Betätigung und 

dem Unterhalt der Fahrbibliothek erforderlich. Dem Regierungserlass für das Jahr 2005 hat man 

zu danken, dass die normative Unterstützung der Bewerbungsform folgt. 

Diese Unterstützung können Mehrzweckvereinigung der Kleinräume für Leistung und 

Entwicklung der Fahrbibliothek beanspruchen. Nach 2005 waren mehrere 

Mehrzweckvereinigungen, die die Unterstützung für das Versehen der Leistung der 

Fahrbibliothek beanspruchten. Internetseite des Bibliothekinstitutes sind die 

Mehrzweckvereinigung der Kleinräume, die in 2005 die Einführung der Leistung der 

Fahrbibliothek unternahmen. In der 5 vorigen Jahren geht eine Veränderung an der Zahl der 

Fahrbibliothek, deshalb mein Ziel ist, dass ich die jetzt tätige ungarische Fahrbibliotheken 

erfasse und vorführe. 

EGERVÁRI DÓRA: HIGH LEVEL USER TRAINING –EDUCATION ON LIBRARY KNOWLEDGE AND 

USAGE AT THE UNIVERSITY OF PÇCS 

Starting from the Autumn Semester of 2010/2011, all students at the University of Pécs will be 

granted the chance to take on classes not only at their own, but also at other faculties within the 

university – suiting their interests. 

The new system allows the Trans-Danubian Regional Library and Knowledge Centre and 

the University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources Development, Institu-

te of Library and Information Sciences to start a course on Library knowledge and usage. At the 

University of Pécs, Library knowledge and usage is only a part of the  basic courses for the 

students of the Institute of Andragogy up to date, as a mandatory course. Our goal is for all the 

students (at BA/BSc, MA/MSc, as well as PhD level) to be able to take part in the lectures, 
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since this sort of user training server not just the purposes of the students, but also those of the 

lecturers and librarians. 

The study introduces the plan and future opportunities of the Library knowledge and usage 

course. 
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S IPOS ANNA MAGDOLNA :  „…hogy az ország minden lakosa  egyformán 

olvasnivalóhoz jusson…‖  

A könyvtári ellátás demokratizálására irányuló törekvések 1945 -től napjainkig 

 

Jóllehet a mára már természetessé vált és állampolgári jogként kezelt könyvtári ellátás eszméjé-

nek megjelenése és elterjedése a magyarországi polgárosodás folyamatával köthető össze, ám 

jogszabályok szintjén történő deklarálásával csupán az 1945-öt követő években találkozhatunk. 

A könyvtári ellátás rendszerén belül a közkönyvtári szolgáltatás kérdése szoros kapcsolatot mu-

tat a kultúra demokratizálási folyamataival, ezért annak tárgyalása során az iskolán kívüli mű-

velődési tevékenységről vallott nézetek, művelődéspolitikai felfogások megismerése, továbbá 

az azokat szolgáló intézményrendszer tárgyalása megkerülhetetlen. A kultúra demokratizálásá-

nak eszméjét a többnyire a felvilágosodás és a polgári liberalizmus eszmerendszeréből táplálko-

zó társadalmi mozgalmak serkentették, és e gondolat egyik legfőbb célkitűzése a tömegek mű-

veltségi szintjének emelése volt. Az intézményes oktatást és az azon kívüli művelődési moz-

galmakat, lehetőségeket, intézményeket gondozó társadalmi szervezeteken túl, a XIX. század 

második felében a magyarországi kultúrpolitika is egyre többet foglalkozott e kérdéssel, amely-

nek eredményeként az állami intézkedések egész sora segítette e törekvéseket. Mind az intéz-

ményes oktatásban, mind pedig az azon kívüli művelődési tevékenységekben viszonylag hamar 

felismerték az olvasást szolgáló szervezetek és intézmények a könyvtárak, a könyvgyűjtemé-

nyek fontosságát. Amint ezt Wlassics Gyula a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségé-

nek elnöke 1908-ban megfogalmazta: „az iskolán kívül eső tanulás leghatalmasabb eszközére, a 

könyvtárügyre akarom a nagy közönség figyelmét irányítani.  .. Sok író, tudós tartja a könyvtá-

rat a szabad tanításban a legfontosabb tényezőnek, mivel az iskola megtanít írni -olvasni, az 

olvasás-írás pedig a tudás megszerzésének és továbbfejlesztésének eszköze… Ha az iskolán k í-

vül eső tanítás szervezetét a maga egészében akarjuk megoldani, akkor a hazai könyvtárügyre 

kell első sorban a legnagyobb figyelmet fordítani és a legerényesebb lépéseket megtenni.”   

(WLASSICS, 1908:186) Mindemellett már a századforduló éveiben tudatosul a kulturális életért 

felelősséget érző politikusokban és szakemberekben, hogy a művelődésben – gazdasági élethez 

hasonlóan – különösen a vidéki nagyvárosokban egyenlőtlenek a lehetőségek. A 

kultúrpolitikusok körében az elsők között és talán a legmarkánsabban Wlassics Gyula képvise l-

te a vidék kulturális felzárkóztatásának szükségességét; beszédeiben ennek többször is hangot 

adott.  „…hazánk nagysága, jövője, fénye, dicsősége lényeges részben attól függ, mennyire le-

szünk képesek az ország minden részében belterjes közművelődési élettel bíró nagy magyar 

góczpontokat teremteni. … Eleven életté, meghamisítatlan valósággá kell lennie a magyar ku l-

túra decentralisatiójának.” (WLASSICS, 1906:8.)  

A kulturális és tudományos decentralizáció szükségessége azóta is rendre felmerülő kérdése 

a kultúrpolitikának. Ám a sokféle kezdeményezés és a kétségtelen eredmények ellenére még ma 

sem állíthatjuk, hogy az állampolgárok művelődési lehetőségeit ne szorítaná korlátok közé a 

lakóhelyen és annak szűkebb környezetében rendelkezésre álló kulturális intézményrendszer, 

valamint annak kínálata. A kétségtelenül meglévő kulturális hátrányok a vidéken, különösen 

pedig a kistelepüléseken élők esélyegyenlőségét lényegesen csökkentik, ami tovább erősíti a 

gazdasági egyenlőtlenségből fakadó leszakadást és serkenti a földrajzi, valamint a kulturális 

perifériák kialakulását.  
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Az állami könyvtárpolitika és könyvtárügy deklarálásától kezdődően sokféle kezdeményezés 

született annak érdekében, hogy a vidéken élők, de különösen a kisebb települések, tanyák, ta-

nyaközpontok lakói is részesülhessenek könyvtári ellátásban. Elegendő itt csupán a századfo r-

dulón hazánkban is meghonosodott vándorkönyvtári kezdeményezésekre, valamint a XIX. szá-

zad végén és a századfordulón, majd a két világháború között, állami segítséggel telepített gaz-

dasági, nép- és ifjúsági könyvtárakra hivatkozni. Mindemellett az is közismert, hogy ezek a 

kezdeményezések – számos ok miatt – nem tudták megoldani a vidéki lakosság könyvvel való 

ellátását. Ráadásul a századfordulót követő években válságba jutott könyvtári kezdeményezése-

ket történelmünk nagy kataklizmáinak romjai maguk alá temették, a két világháború közötti 

évtizedek pedig egyáltalán nem kedveztek a közművelődési célú könyvtári gyűjtemények fe j-

lesztésének. Ami kis eredményt sikerült elérni, azt az ország háborús pusztulása, kifosztása 

semmisítette meg.  

Így 1945-ben hazánkban szinte a semmiből kellett megteremteni a lakosság könyvtári ellátá-

sát. A munkát nem csupán a kollekciók nagymértékű pusztulása, a magyar közigazgatási rend-

szer összeomlása, hanem a könyvtári rendszer újjászervezésének koncepcionális kérdései is 

nehezítették. A magyar könyvtárügy újjászervezése a korábbi könyvtári hagyományokra tá-

maszkodva, könyvtártípusonként indult meg. A főhatósági jogkört mind a tudományos, mind 

pedig a népkönyvtárak esetében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyakorolta, de míg a 

tudományos és szakkönyvtárak a tudományos ügyosztályhoz, addig a tömegkönyvtárak a VKM 

népművelési kérdésekkel foglalkozó osztályához tartoztak. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 

népkönyvtárak újjászervezésének kérdéseiben nem csupán a könyvtári szakma volt illetékes, 

hanem az iskolán kívüli művelődési tevékenységet irányító népművelési ügyosztály, valamint a 

polgári demokratikus művelődési program kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezetek, to-

vábbá az akkoriban működő pártok is. Például a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére 

megalakult a Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság, amely 1947-ben kezdte meg a fa-

lusi könyvtárak létesítését. Két év alatt 1100, meglehetősen propagandisztikus tartalmú, több-

nyire brosúrákból álló kollekciót küldtek szét, amelyek azonban – az szakmai gondozás és az 

érdeklődés hiánya miatt – gyorsan szétolvadtak.  A kisebb lélekszámú községek, továbbá a ta-

nyaközpontok könyvtári ellátása érdekében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megkezd-

te az ötven-ötven kötetet tartalmazó, mozgatásra tervezett vándorkönyvtárak szervezését; a Za-

lai Táj- és Népkutató Munkaközösség a Népi Művelődési Intézet támogatásával ezekben a hóna-

pokban parasztművelődési könyvtárat létesített. Mindemellett a Magyar Írók Szövetsége is 

szorgalmazta a kérdést, és a példákat még tovább lehetne sorolni, ám ezek szintén az előbbiek 

sorsára jutottak, kérész életűnek bizonyultak. 

A társadalom különböző rétegeiből érkező, sokféle szellemiségből, ideológiából, politikai 

gyökerekből táplálkozó kulturális kezdeményezésekre és programokra a kultusztárca igyekezett 

megfelelően reagálni. A mozgalom összefogására, felügyeletére, támogatására, integrálására 

1945 őszén létrehozta a szabad művelődési mozgalmat, és rendeleti úton életre hívta az Orszá-

gos Szabad Művelődési Tanácsot, amely 1945 decemberétől, Karácsony Sándor irányításával 

kezdte meg működését. A tanács az állam és a társadalom iskolán kívüli oktató, nevelő munkát 

végző szerveit és szervezeteit fogta össze; a VKM tanácsadó szerveként tevékenykedett.  A ta-

nács, a benne képviselt társadalmi és állami szervezetek legfőbb célkitűzése a magyarországi 

kulturális élet újbóli megindítása volt, ám nem a korábbi évtizedek patriarchális színezetével, 

hanem alulról építkezve, a kultúra teljességét és annak legértékesebb elemeit kívánta a legszéle-
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sebb néprétegek között terjeszteni, megszüntetve a kultúraközvetítés korábbi, gyámkodó jelle-

gét. E cél elérése érdekében stratégiai fontosságúnak tartották a kultúra demokratizálását, 

amelyben kiemelt szerepet szántak a könyvtári ellátásnak mint a nemzeti művelődési és nevelé-

si rendszer lényeges és szerves alkotórészének. A könyvtári ellátás megszervezése érdekében a 

tanács 1946 júniusában rendelettervezetet állított össze, amely állampolgári jogként értelmezte 

a könyvtári ellátáshoz való hozzáférést. „A Magyar Köztársaságban minden polgárnak nemcsak 

az iskolai alapműveltséghez, hanem a könyvtárak útján állandó kulturális emelkedéshez is joga 

van, mégpedig földrajzi, anyagi és foglalkozási körülményeitől függetlenül.”  (DANCS, 

1988:358) E feladatok ellátása érdekében a rendelettervezetben a könyvtárak létesítését és fenn-

tartását olyan közfeladatként értelmezték, amelyben az ország minden lakosa, földrajzi, anyagi 

és foglalkozási körülményeitől függetlenül egyformán juthatott  olvasnivalóhoz. A könyvtári 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyű lehetőségét az egész országra kiterjedő, egy-

séges könyvtári rendszerben, az országos könyvtári hálózat révén kívánták megvalósítani. A 

rendelettervezet felfogásában e könyvtári hálózatnak nem csupán a különböző típusú közkönyv-

tárak, hanem az azokat irányító és felügyelő országos szervezetek, valamint a könyvtárak 

együttműködése is részét jelentette. A jogszabálytervezet fontos eleme volt, hogy a lakosság 

közkönyvtári ellátását az úgynevezett többcsatornás modell keretében kell megvalósítani, ami-

nek célja, hogy a polgárok fizikailag is minél közelebb kerüljenek a könyvhöz, az olvasáshoz. A 

jogszabálytervezet minden eleme ezt a célt szolgálta, de különösen azok a paragrafusok, ame-

lyek a könyvtári ellátást az élet minden színterére megpróbálták bevinni. A lakosság számára a 

könyvtári szolgáltatásokat nem csupán a települési (falusi, városi) könyvtárak hálózata nyújtotta 

volna, hanem a mellettük megszervezésre kerülő üzemi népkönyvtárak is. A rendelettervezet 

minden kétszáznál nagyobb lélekszámú község számára kötelezővé tette volna községi nép-

könyvtárak létesítését, és azok fenntartásához, fejlesztéséhez lakosonként 50 fillért kellett volna 

a költségvetésbe tervezni. A megfelelő könyvválasztékot úgy tervezték megvalósítani, hogy a 

tízezer lélekszám alatti településekből könyvtári körzeteket kívántak létrehozni. A körzetek tag-

könyvtárainak gyűjteménye két részből állt volna: az egyik rész a település tulajdonában lévő 

kézikönyvtár, a másik pedig a körzet tulajdonában lévő, folyamatosan cserélődő könyvanyag. A 

könyvtári körzetek könyvellátására körzeti könyvtárakat terveztek létrehozni, és ezeknek lett 

volna feladata a megfelelő minőségű és mennyiségű könyv beszerzése, feldolgozása, valamint  a 

körzeten belüli köröztetése, továbbá szakmai segítséget nyújtottak volna a helyi könyvtárak, 

könyvtárosok számára. Ugyancsak a könyvtári körzetközpont feladatává tették a kétszáz főnél 

kisebb lélekszámú települések, külterületek és tanyaközpontok közvetlen könyvtári ellátását, 

amihez mozgókönyvtári kölcsönzőállomásokat terveztek.  

A városok népkönyvtári ellátását is ehhez hasonlóan kívánták megszervezni. Ám az ilyen t í-

pusú települések esetében a tíz- és harmincezer közötti lélekszámú települések csatlakozhattak 

volna a körzeti rendszerhez, míg az ennél nagyobb városok önálló könyvtári körzeteket alkottak 

volna. E könyvtári körzet feladata lett volna a város teljes könyvtári ellátása, amelyet a központi 

könyvtáron kívül az általa működtetett és irányított fiókkönyvtárak és a kölcsönzőállomások 

oldottak volna meg.  

A dolgozók könyvtári ellátásának másik csatornáját az üzemi könyvtárak jelentették. Az öt-

ven alkalmazottnál nagyobb üzemeket kötelezték volna olvasóterem berendezésére, valamint 

üzemi népkönyvtár fenntartására. A könyvtár működtetésének és fejlesztésének költségeit a 

vállalatok viselték volna.  
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A rendelettervezet külön fejezetet szánt a könyvtárak társadalmi beágyazódását segítő körze-

ti könyvtári bizottságok létrehozásának, továbbá részletesen foglalkozott a népkönyvtárak fel-

ügyeletének és irányításának kérdéseivel is, a könyvtárosok szakképzésével, valamint a könyv-

tárak együttműködésével. A kooperáció kérdéseit a rendelettervezet részletesen taglalta, hiszen 

ennek révén kívánta megvalósítani azt a célt, hogy az olvasók a kívánt műhöz bárhol, bármelyik 

könyvtárban hozzájuthassanak. A működés kereteit a könyvtárközi kölcsönzés biztosította, 

amely azonban – a tervezet hatálya alapján – csupán a közkönyvtárakat foglalta volna magában, 

ám a szolgáltatás kiszélesítése érdekében és a kölcsönösség elve alapján, abba más könyvtárak 

is bekapcsolódhattak volna. A dokumentumokhoz való egyenlő hozzáférés esélyének növelését 

lett volna hivatott szolgálni az úgynevezett országos kiegészítő könyvtár (tárolókönyvtár)  mű-

ködtetése, amely kizárólag a könyvtárak számára mintegy háttér(táp)raktár tárolta és szolgálta t-

ta volna a ritkán használt, illetve a nagy költséggel beszerzett műveket.  

A jogszabálytervezetből nem lett hatályos jogszabály, ennek következtében az első rendeleti 

kezdeményezés, amely deklaráltan egyenlő esélyeket kívánt teremteni a könyvhöz, az olvasmá-

nyokhoz és azok révén a művelődéshez való hozzájutásban, anélkül került le a napirendről, 

hogy akár a jogszabályalkotás hatósági folyamatáig eljutott volna. Azt azonban nem állíthatjuk, 

hogy a jogszabálytervezet szellemisége hatástalan lett volna, hiszen a későbbi normatívákba 

direkt vagy indirekt megfogalmazásban ez a szemléletmód bekerült.  

A Szabadművelődési Tanács rendelettervezetének készítésével csaknem egy időben a kul-

tusztárca könyvtári osztálya is a magyar könyvtárügyet a legmagasabb, törvényi szinten szabá-

lyozó jogi norma kidolgozásán munkálkodott. A tervezet koncepciója már 1945 -1946-ban, a 

szabadművelődési mozgalommal kapcsolatos elképzeléseket rögzítő dokumentumokban körvo-

nalazódott, ám csak lépésről lépésre, fokozatosan nyerte el végső tartalmát, és először a Mai 

magyar művelődéspolitika címmel közreadott kötetben került nyilvánosságra (KOVÁCS, 1946). 

A törvénytervezet szöveges változata 1947-re készült el, és a könyvtári ellátás legfőbb feladatát 

– hasonlóan a Szabadművelődési Tanács rendelettervezetéhez – az alábbiak szerint fogalmazta 

meg. „…a könyvtár a nemzeti nevelési rendszer lényeges és szerves része. A könyvtár az iskolá-

val és a többi nevelési intézménnyel együtt biztosítja a demokráciában elengedhetetlen művel t-

ségi színvonalat. … A könyvtári hálózat célja az, hogy földrajzi, foglalkozási és vagyoni viszo-

nyaitól függetlenül mindenki egyformán hozzájusson az olvasnivalóhoz s ezáltal a művelődés 

útjára léphessen.” (SEBESTYÇN, 1968:589) Az idézet alapján is látható, hogy a két tervezet cél-

kitűzésében és a könyvtárak feladatának meghatározásában szinte szó szerinti egyezés van. A 

jogszabály tervezetek szövegének további összehasonlítása során sok egyéb hasonlóságot, ese-

tenként szó szerinti azonosságot is felfedezhetünk. Sőt, a minisztérium által összeállított tö r-

vénytervezet legfontosabb alapelvei két pontban teljesen egybeesnek a Szabadművelődési Ta-

nács elképzeléseivel: az állampolgárok joga a könyvtári szolgáltatásokhoz, valamint a könyvtári 

rendszer, a könyvtári hálózat kialakításának terve. Mindemellett a két tervezet egy fontos alap-

elvben eltér egymástól; ez a könyvtári bizottságok hatásköre. A tanács tervezete csupán a nép-

könyvtárakra terjesztette ki a létrehozni szándékozott könyvtári bizottságok hatáskörét, ezzel 

szemben a minisztériumi program számításba vette a különböző típusú könyvtárakat, mint pé l-

dául tudományos és szakkönyvtárakat, az egyházi gyűjteményeket, a kórházi és a katonai 

könyvtárakat is. Jóllehet a könyvtárak irányítását, felügyeletét taglaló részek több tekintetben 

eltérnek a tanácsétól, ám abban feltétlenül azonosságot mutatnak, hogy e törvénytervezet alap-
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koncepcióját is meghatározta a könyvtári ellátás demokratizálásának elve, az olvasáshoz, a 

könyvekhez való hozzájutás egyenlő feltételeinek biztosítási igénye.  

Hasonlóan a Szabadművelődési Tanács rendelettervezetéhez, a kultusztárca által összeáll í-

tott törvénytervezetből sem lett hatályos jogszabály, ám egyes elemei hasznosultak, beépültek a 

könyvtárakról szóló 1952. évi minisztertanácsi rendeletbe, majd az 1956. évi 5. számú, szintén a 

könyvtárakról szóló törvényerejű rendelet koncepciójába.  

Az 1952. évi minisztertanácsi határozat nem tudta és talán nem is akarta a magyar könyv-

tárügy hosszabb távú fejlődését szolgálni. Legfőbb feladata az volt, hogy a korábban meglehe-

tősen ad hoc jellegű könyvtári fejlődést jogszabályi keretek közé foglalja, és ezzel annak egyen-

lőtlen, ötletszerű fejlődési és fejlesztési folyamatait a közös cél irányába terelje. A magyar 

könyvtárügyben korábban és azóta sem tapasztalt hévvel és – figyelembe véve az országban 

bekövetkezett hatalomváltást, valamint az annak nyomán létrejött diktatórikus berendezkedés 

által kikényszerített követelményeket – nyilvánvalóan politikai szándéktól indíttatva, érvelt a 

tömegkönyvtárak munkája mellett. Ám a valóságban – és főként a könyvtárak számának növelé-

sében megnyilvánuló, ugyanakkor a gyűjtemények minőségi követelményeit elhanyagoló meny-

nyiségi szemlélet túlhajtása miatt – a könyvtárak csak igen korlátozottan tudták biztosítani a 

dokumentumokhoz való hozzáférést. A kollekciók jelentős része olyan elenyésző mennyiségű 

volt, ami aligha javíthatta az egyenlő hozzáférési esélyeket. Mindezek érzékeltetésére csupán 

néhány statisztikai adatot szeretnénk bemutatni. Az 1952. évi könyvtári adatfelvétel szerint 

(SZABÓ-ANDRÁS, 1966:123) 8536 közművelődési könyvtárat tartottak nyilván, amelynek közel 

felét (4028) a szakszervezeti könyvtárak tették ki. Az országos összesítés szerint a könyvtárak-

ban őrzött dokumentumok száma 4.332.200 kötet volt, amelynek több mint felét (2.326.300 

kötet) a szakszervezeti könyvtárak kollekciója jelentette. Amennyiben megvizsgáljuk az egy 

könyvtárra jutó könyvállományt, azt láthatjuk, hogy átlagosan 508 kötet jutott egy könyvtárra, 

ám az átlag mögött meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak. A városi kollekciók gyűjteménye 

átlagosan megközelítette a négyezer kötetet, mellette pedig a különböző tömegszervezetek  és 

munkahelyek, mint például az MNDSZ, DISZ, a termelő- és a földműves-, valamint egyéb szö-

vetkezetek, továbbá a gépállomások, a községek könyvtárainak állománya száz és háromszáz 

kötet között mozgott. A fenti adatok azt mutatják, hogy a vidéken élő lakosság számára, a 

könyvtárak számának erőteljes növekedése mellett sem tudtak megfelelő könyvválasztékot biz-

tosítani. 1952 után jelentősen lassult a közkönyvtárak számának növekedési üteme, ám az in-

tézmények számára korlátozódó mennyiségi szemlélet mit sem változott (SZABÓ-ANDRÁS, 

1966:151). Az 1957. évre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés szerint a közművelődési célú 

könyvtárak száma ekkorra megközelítette a tízezret (9839), ám a kollekciók nagyságrendje az öt 

év alatt alig változott. A közkönyvtárak mintegy kétharmadában (6853) a gyűjtemények nagy-

sága még mindig alatta maradt az ötszáz kötetnek, és ennek kétharmadát a vidéki, a kistelepülé-

sek, külterületek, tanyaközpontok lakosságát ellátni hivatott könyvtárak tették ki, vagyis a köz-

ségekben, a termelő- és egyéb szövetkezetekben létesített kollekciók. Sajátos alulnézete ez an-

nak a művelődéspolitikának, amely retorikájában a kultúra, benne a könyvtári ellátás demokra-

tizálásáról beszélt.   

Az 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtására közzétett miniszter-

tanácsi határozat együttesen deklarálták a könyvtári ellátással szemben támasztott igényeket. A 

törvényerejű rendelet preambuluma inkább a politikai retorika eszközrendszerével élt, mintsem 

a szakmai kérdések taglalásával foglalkozott, és a könyvtárügyben, valamint az olvasásban be-
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következett mennyiségi változásokról beszélt. „A felszabadulás óta pártunk, kormányunk támo-

gatása és könyvtárosaink odaadó munkája következtében könyvtáraink száma, könyvállománya 

és a könyvtárak olvasótábora jelentős mértékben megnövekedett. Ezzel egyidejűleg megnöve-

kedtek dolgozó népünk kulturális igényei, amelyeknek kielégítése egyre nagyobb feladatot ró 

könyvtárainkra is. A jelen törvényerejű rendeletnek az a célja, hogy a könyvet, a könyvtárakat 

fokozott mértékben állítsa népünk szocialista öntudatra nevelésének szolgálatába.”  (1956. ÇVI 

5. SZÁMÚ TÖRVÇNYEREJŰ RENDELET, 1957:33) A végrehajtási utasítás bevezetőjében már az ol-

vasható, hogy a törvényerejű rendeletben megfogalmazott politikai célokat milyen szakmai  

módszerekkel kívánják megvalósítani. A könyvtárak és az olvasás demokratizálásának legfőbb 

eszközét a könyvtáraknak a dolgozókhoz történő fizikai és szellemi közelítésében határozták 

meg. Ennek érdekében „intézményeknél, vállalatoknál, továbbá minden olyan területen, ahol a 

lakosság, illetve a dolgozók művelődése, a termelés vagy a tudományos munka érdekei szüksé-

gessé teszik, ki kell fejleszteni a megfelelő könyvtárakat.” (1018/1956. SZÁMÚ 

MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT, 1957:138) Mind a törvényerejű rendeletben, mind pedig a vég-

rehajtási utasításban megfogalmazott követelmények csupán látensen tartalmazták a minél szé-

lesebb körű könyvtári ellátás szándékát, ám direkt módon mégsem fogalmazták meg azt. Pedig 

a jogszabály előkészítésében meghatározó szerepet játszó Kovács Máté könyvtárpolitikai felfo-

gásában, amint azt a törvényerejű rendelet előkészítésével kapcsolatos írásai is bizonyítják, k i-

tüntetett szerepet kapott az a szemlélet, amelyet az Országos Szabadművelődési Tanács rende-

lettervezete 1947-ben oly határozottan fogalmazott meg, vagyis a könyvtári ellátás legszélesebb 

körű és állampolgári jogként történő deklarálása „…eddigi meglehetősen arisztokratikus felépí-

tésű könyvtárügyünk demokratikus átépítése, annak tudatában, hogy a könyvtárak a nép szelle-

mi művelésében éppen olyan fontos tényezők, mint az iskolák.” (KOVÁCS, 1946:110) Egy kéz-

iratban ránk maradt dokumentumban pedig a következőkkel érvelt. „Könyvtárpolitikánk és mű-

velődéspolitikánk kulcskérdése, hogy hogyan fogjuk fel a könyvtári szükségletek kielégítésének 

kérdését. Fontos közügynek tekintjük és előirányozzuk a teljes szükséglet kielégítését úgy mint 

pl. az iskoláztatás és az egészségügy esetében…A szocialista társadalom legfőbb értéke az em-

ber, éspedig a művelt, kulturális életet élő ember. Könyvszükségletéről tehát államilag [K. M. 

kiemelése] kell gondoskodni.” (KOVÁCS, 1955) E gondolat továbbfűzéseként az alkotmányban 

biztosított művelődési jogokra vezette vissza a könyvtárak létesítésében és fenntartásában betöl-

tött állami szerepkört, hiszen – véleménye szerint – a társadalom számára a lehető legjobb és 

legdemokratikusabb művelődési alkalmat a könyvtárak biztosítják. Az 1956. évi jogszabályok 

ugyanakkor egységes rendszerbe foglalták a magyar könyvtárak teljességét, mégpedig úgy, 

hogy a különböző profilú könyvtárak kooperációjára az egész könyvtári rendszert átszövő háló-

zatokat – tudományos szakkönyvtári hálózatok, iskolai könyvtári hálózat és közművelődési 

könyvtári hálózat – alakítottak ki. A jogszabályok hálózatok legfőbb feladatait az azokhoz tar-

tozó könyvtárak és gyűjteményeik fejlesztésének összehangolásában, továbbá a könyvtárközi 

kölcsönzésben való együttműködésben határozták meg. Mindemellett sem a törvényerejű rende-

letben, sem pedig a végrehajtási utasításban nem fogalmazódott meg direkt módon az állampol-

gárok egyenlő esélyű könyvtári ellátásának igénye, a hálózati központok feladatainak részlete-

zésében nagyobb szerepet kaptak az igazgatási, irányítási kérdések, mint az olvasói igények 

hatékony kiszolgálása. Figyelembe véve a korszak általános művelődéspolitikai alapelveit, fe l-

tétlenül ellentmondásosnak véljük, hogy még csak az argumentáció szintjén sem jelent meg ez a 

cél. Még erősebb ellentmondás érzékelhető, amennyiben figyelembe vesszük a jogszabály elő-
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készületi munkálataival párhuzamosan folyó második ötéves terv művelődési célkitűzéseit: „A 

népművelés területén a megyei és járási kulturális intézményeknek további létesítése és fejlesz-

tése, ezáltal a vidék kulturális központjainak megerősítése, továbbfejlesztése a feladat. A helyi 

erőforrások felhasználásával, falusi művelődési otthonok, könyvtárak létesítésével tovább kell 

szélesíteni a falusi dolgozók művelődési lehetőségeit. … Megyei könyvtárat kell építeni az or-

szág több városában.” (EZER ÇV TÖRVÇNYEI) Mindemellett az is tudnunk kell, hogy az alapjog-

szabályt követő egyéb jogszabályok – a gyűjtőköri együttműködésről, a központi szolgáltatá-

sokról, a könyvtárak szakmai felügyeletéről – már sokkal jellemzőbben megfogalmazták a do-

kumentumokhoz való hozzáférésben elvárt egyenlő esélyeket.  

Az 1956. évi törvényerejű rendelet végrehajtását segítő jogszabályok, szakmai irányelvek 

stb. segítségével az alapjogszabály éppen két évtizeden át határozta meg a magyar könyvtári 

rendszert; ekkor került sor újabb átfogó jogi szabályozásra. Minden politikai lózungja ellenére 

is, az 1976. évi 15. számú törvényerejű rendelet alapelvei valamivel már konkrétabban fogal-

mazzák meg azt a célt, hogy a könyvtárak feladata az olvasók igényeinek kielégítése. „E tör-

vényerejű rendelet célja, hogy a könyvtárak feladatainak és a könyvtárak által nyújtandó szol-

gáltatásoknak a meghatározásával elősegítse az állampolgárok művelődési igényeinek, vala-

mint az állampolgárok és jogi személyek szakirodalmi igényeinek kielégítését, továbbá az e t é-

ren szükséges tájékoztatás nyújtását.” (A MAGYAR NÇPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK 

1976. ÇVI 15. SZÁMÚ TÖRVÇNYEREJŰ RENDELETE, 1980:1) A rendelet a könyvtári együttműködés 

legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy a könyvtárak szolgáltatásai az ország bármely 

településén és munkahelyén előmozdítsák a művelődési és a szakirodalmi igények kielégítését, 

továbbá nyújtsanak megfelelő színvonalú tájékoztatási tevékenységet. Ennek értelmében ren-

delkezett a könyvtárak feladatairól, a könyvtárak típusairól és tevékenységükről, továbbá ennek 

rendelte alá a könyvtári rendszer működésére kialakított hálózatokat, szakterületi és területi 

együttműködési köröket, valamint a koordinációs központokat is. A könyvtári rendszer egészé-

ről történő tájékoztatás beemelése a könyvtárak feladatrendszerébe további hangsúlyt adott an-

nak, hogy – ha nem is válhat elérhetővé közvetlenül mindenki számára a könyvtári szolgáltatá-

sok teljes spektruma – a helyi könyvtárak töltsék be feladataikat a központi szolgáltatások hasz-

nálók felé történő közvetítésében. A törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló minisztertaná-

csi rendelet tovább erősítette ezt az alapelvet, amennyiben kimondta, hogy a könyvtári hálóza-

tokba tartozó könyvtárak együttműködésének legfőbb célja: a szolgáltatások minél teljesebb 

körű, sokoldalú ellátása, valamint a könyvtárak felé megnyilvánuló igények lehető leghatéko-

nyabb és leggazdaságosabb kielégítése. (A MINISZTERTANÁCS 17/1976. SZÁMÚ RENDELETE, 

1980:10) Az alapjogszabály megjelenését követően 1978-ban pedig kiadták és hatályba helyez-

ték a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről rendelkező jogszabályt, amely már rész-

letesen taglalta, hogy a könyvtári kooperáció és az annak kereteit megszabó hálózatok, együt t-

működési körök létrehozásának legfőbb célja a szolgáltatási képesség fejlesztése. A szakterületi 

együttműködési körök tevékenységének definiálásában deklaráltan is megjelent az elvárás: [a 

munka összehangolására kijelölt könyvtár S. A. M.] a)… megtervezi és szervezi a részt vevő 

könyvtárak állományépítésének és szolgáltatásainak az adott szakterület sajátos igényei figye-

lembevételével történő egybehangolását, b) szervezi az adott szakterületen jelentkező könyvtári 

igények kielégítést…c) könyvtári tájékoztatással és egyéb … szolgáltatásokkal segíti a könyvtá-

rak munkáját… d) indokolt esetben közreműködik a részt vevő könyvtárak szolgáltatásainak 
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közvetítésében és kiegészítésében…(A KULTURÁLIS MINISZTER 5/1978. KM SZÁMÚ RENDELETE, 

1980:30-31) 

A legújabb és napjainkban is hatályos, a könyvtári ellátásról szóló törvény nem az intézmé-

nyek felől, hanem az állampolgárok számára járó szolgáltatás felől közelít a témához. Ebben 

az értelemben legközelebb áll az 1947-es jogszabálytervezethez, valamint a Kovács Máté által 

képviselt elvekhez. Az alapjogszabály, amelyet több, alacsonyabb szintű szabályozás követ, jó 

néhány helyen és direkt módon fogalmazza meg a könyvtári ellátás igénybevételének állampo l-

gári jogait. A törvény preambulumában alapelvként szögezi le: „a kulturális örökséghez tartozó 

javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes 

kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden em-

ber alapvető joga.” (1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY, 1997) Szintén a törvény bevezetője tartalmazza 

annak kinyilvánítását is, hogy a kulturális örökség értékeinek védelme, megőrzése és fenntartá-

sa, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele társa-

dalmi kötelezettség. A jogszabály értelmében a könyvtárak tevékenységét a közjó és az állam-

polgárok érdekeinek szolgálatába kell állítani; ezen belül legfontosabb területként az informá-

ciós társadalom kibontakozásának, az információk szabad hozzáférésének és a demokratikus 

jogállam működésének segítését definiálta a törvényhozás. Azt is  leszögezték, hogy a könyvtári 

ellátás fenntartására és fejlesztésére mind a társadalom egésze, mind pedig az egyén szempon t-

jából szükség van, és a könyvtári, valamint az információs szolgáltatások állami fenntartása 

stratégiai jelentőségű. Az Általános rendelkezések című fejezetben, a törvény céljának megfo-

galmazásában tovább erősíti a preambulumban kinyilvánított alapelveket, amely szerint annak 

egyik célja: a könyvtárhasználati jog mindenki számára történő biztosítása . A törvény alapelve-

inek meghatározása során is kiemelt jelentőséget kapott a kulturális javakhoz való egyenlő esé-

lyű hozzáférés, a művelődést szolgáló intézmények szolgáltatásaihoz, közöttük a könyvtári ell á-

táshoz, az információkhoz való hozzáférés jogának gyakorlása.  

A törvényben meghatározott jogok gyakorlásának érdekében több más jogszabály is foglal-

kozik az alapkoncepcióban rögzítettek megvalósulásával. Ilyenek például azok a normák, ame-

lyek az önkormányzatok kötelezettségévé tették az általános, nyilvános könyvtári szolgáltatások 

biztosítását (1991. ÇVI XX. TÖRVÇNY, 1991), létrehozták a szolgáltatási kereteket, meghatároz-

ták az elveknek a mindennapok szintjére történő adaptálását, továbbá a működéshez szükséges 

anyagi és intézményi feltételek biztosítását. Kormányrendelettel (73/2003. KORMÁNYRENDELET, 

2003) életre hívták a kulturális ügyekért felelős minisztérium által kialakított Országos 

Dokumentumellátási Rendszert (ODR), amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével 

és a könyvtárakon keresztül, a könyvtárak együttműködésével, az ODR szolgáltató könyvtáraira 

alapozva biztosítja könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok egyetemes hozzá-

férhetőségét. Mindezek mellett már a 2000-es évek első felében érzékelhetővé vált, hogy az 

1997. évi törvény és a követő jogszabályok közkönyvtárakra gyakorolt kedvező hatása ellenére 

a kistelepüléseken még mindig megoldatlan a könyvtári szolgáltatások széleskörű választékához 

történő hozzájutás, vagyis a minőségi és korszerű könyvtári ellátás. E gondok enyhítése érdeké-

ben a kulturális tárca Könyvtári Főosztálya által felkért és működtetett, a téma kidolgozásával 

foglalkozó stratégiai munkabizottságot hozott létre, amely 2004 végére készült el javaslatával, 

és amelynek eredményeként megszületett a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

(RICHLICH, 2005). A KSZR létrehozásának legfőbb célja az volt, hogy a falvakban, a kistelepü-

léseken is használni tudják a könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatások teljes körét, 
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továbbá, hogy az információkhoz való, itteni hozzáférési esélyek megközelítsék a nagyvárosok-

ban élő állampolgárokét. A KSZR viszonylag rövid idő alatt országszerte elterjedt, hatásaként 

pedig javult a kistelepüléseken élők kulturális esélyegyenlősége. A vidékfejlesztés, valamint az 

információkhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése, a demokrácia 

és az esélyegyenlőség elveinek érvényesítési követelményei tükröződnek a magyar könyvtárügy 

stratégiai fejlesztését meghatározó programokban is (SKALICZKI, 2002; OKTATÁSI ÇS 

KULTURÁLIS MINISZTÇRIUM, 2007). 

Rövid áttekintésünkben arra kerestük a választ, hogy a magyar könyvtári rendszer jogi, nor-

matív szabályozásában mikor és hogyan jelenik meg a könyvtári szolgáltatások állampolgári 

jogként történő deklarálása, továbbá arra, hogy az 1945 óta eltelt évtizedek művelődéspolitikai 

és könyvtárszakmai törekvéseiben hogyan nyilvánulnak meg ezek az alapelvek. A könyvtári 

ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, amely napjainkra kiegészült az információs ellátással, á l-

lampolgári jogként történő megvalósítására számos kezdeményezés született, ám – a kétségtele-

nül elért eredmények mellett – még ma sem beszélhetünk azonos színvonalú ellátásról, aminek 

egyik legfőbb akadályát ma is és a múltban is a kistelepüléseken élők gazdasági, társadalmi és 

kulturális periférikus helyzete képezi. Ennek enyhítésére nem csupán hazánkban, hanem az Eu-

rópai Unió teljes vertikumában is fontos programok születtek, és e programok megvalósítására 

jelentős anyagi támogatást is biztosít az Unió (TÁMOP, TIOP, ROP, HEFOP stb. pályázatok). 

Mindennek ellenére sem állíthatjuk, hogy a közeljövőben felszámolhatóvá válik a vidék, külö-

nösen a földrajzi perifériákon élők több évtizedes gazdasági és kulturális hátránya. Çppen ezért 

minden olyan intézkedés, támogatás, program üdvözlendő és támogatásra méltó, amely segít e 

hátrányok enyhítésében.  
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TÓT H GYULA :  A hazai  mozgókönyvtári  ellátás  his toriográfiájának 

vázlata  

Előrebocsátom: aktuális témának tartom a mozgókönyvtári ellátás megtárgyalását.  Részben, 

mert az esélyegyenlőséggel összefügg, részben, mert a hazai közkönyvtári ellátás adóssága a jó 

mozgókönyvtári rendszer. Az esélyegyenlőség azonban elérhetetlen. (Aligha versenyezhet egy 

városi könyvtár kínálata a megyeiével, megyei könyvtáré a Szabó Ervin Könyvtáréval. Erre 

Pécs rácáfolhat a megyei, városi és egyetemi könyvtár egyesítésével.) Helyesebb az esélyegyen-

lőtlenség csökkentéséről, kistelepülések polgárainak a városiakéhoz – elvileg – közelítő ellátá-

sáról beszélni. Sallai István - nemzetközi áttekintése summájaként – 1969-ben mondta: „a falu-

si lakosság korszerű könyvtári ellátása falun nem oldható meg‖ (SALLAI, 1969:13-14) - csak 

városból. 

Mozgókönyvtári ellátás az, amely kiskönyvtár ellátására széleskörű választékot gazdaságo-

san nyújt nagy könyvtár bázisán, az állomány mozgatásával, rendszeres cseréjével. Jelzem: má-

ig nem lezárt, mekkora lakosság képes önállóan az ismereteket megfelelően reprezentáló könyv-

tár működtetésére. A számok ezertől 50 000 lakosig, sőt tovább terjednek. (Magam a magasabb 

számok felé hajlok.) Vitatható az is, mekkora az elérhető kiadványok megfelelő reprezentációja. 

Sallai szerint ez az ellátás úgy képzelhető el, hogy „a járási székhelyet a falusias településekből 

álló vidék  »belvárosának« tekintjük.‖(SALLAI, 1969:13)     

A kiskönyvtári ellátásnak sok formája alakult ki. Most csak azokra térhetek ki, melyek mö-

gött állománymozgatási gondolat húzódott - akár megvalósult, akár torzóként maradt. (TÓTH, 

1997:682-704) Nem sorolom ide a dualizmus korában a Múzeumok és Könyvtárak Országos 

Tanácsa, ill. Főfelügyelősége gyakorlatát, vagy a két világháború közöttit. (Utóbbi időszakban 

az egymásközti cserét tiltották!) Népkönyvtári gyakorlatnak tartom  és nem tárgyalom az 1945 

utáni, országos, majd megyei-járási szintről kiküldött és a faluban leülepedett állományú letétek 

időszakát. A népkönyvtár nem teremt esélyegyenlőséget. Sallai István szerint „az a törekvés, 

hogy a lakossághoz közel vigyük a könyvet, azaz a legkisebb lakótelepen is könyvtárat hozzunk 

létre, mindaddig megvalósíthatónak látszott, amíg pusztán arról volt szó, hogy a lakosságot 

olvasáshoz kell szoktatni, és nevelő, szórakoztató jellegű irodalommal ellátni. Ennek a gondo-

latnak a jegyében született meg az ún. »népkönyvtár«, ami a mai fogalmazásban elszigetelt, 

magában álló, általában helyi anyagi erőből fenntartott gyűjteményt jelent. Ez azonban ellen-

tétben áll a kor követelményével: a szakirodalmi igényeket is kielégítő, nagy tájékoztató  értékű 

gyűjtemények létrehozásával.” (SALLAI, 1969:11) Később ezt megtoldotta: „Mi tulajdonképpen 

a népkönyvtár? Egy olyan, pedagógiai célzattal kiválogatott gyűjtemény, amely kevésbé művelt 

rétegek számára szolgál. Nem információhordozó intézmény, hanem ennek éppen az ellenkezője. 

Jámbor könyvek együttese, elszigetelt, magában álló kis, kölcsönzésre szánt gyűjtemény. A 

»népkönyvtár« ebben az értelemben tehát végső fokon politikai fogalom. […] Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy szándékos szellemi korlátozás nélkül is létrejön a »népkönyvtár« mindenütt, 

ahol szegényes gyűjtemények állnak szemben az olvasói igényekkel. Az ok lehet pénztelenség, 

vagy organizációs tehetetlenség, amely nem ismeri fel a korszerű kooperációs megoldások lehe-

tőségeit. Ebben az értelemben a népkönyvtár szakmai fogalom.” (SALLAI, 1974) A népkönyvtá-

rat kulturális jótékonykodásnak nevezte és szembeállította a nyilvános könyvtárral, a public 

libraryval, amely eredendően városi könyvtár. Ennek vidéki változata a mozgókönyvtár.   
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Magyarországon sokáig a bibliobusznak azzal a változatával számoltak, mely közvetlenül az 

állampolgárnak kölcsönöz ott, ahol nincs állandó könyvtár. Külföldön is működtettek ilyent, de 

volt másik is: a helyben működő, állandó könyvtárt tápláló, annak háttérbázist nyújtó is. 

A historiográfia és a szakirodalmi szemle soha sem a feladat megoldása. Funkciójuk, hogy 

előkészítsenek, hipotéziseket, kérdéseket fogalmazzanak meg, s fogódzót nyújtsanak szélesebb 

körű kutatás számára. Erre vállalkozom. 

 

Magyarországon az állománymozgatás gondolata régi 

Murányi Lajos tárta fel, hogy a Fejér Megyei Olvasótársaság 1840-ben hálózatot hozott lét-

re. „Már a kezdet kezdetén határoztak – írta – mind az újságok, folyóiratok, mind a könyvek 

háromhavonkénti cseréjéről, illetve köröztetéséről, hangsúlyozva, hogy – elsősorban az újságok 

esetében - »a főtárból a kültárakba s innét sorban, de változtatott renddel kivihetők az újabbak-

kal felváltott elébbi szám«-ok.” (MURÁNYI, 1993:47) A „fő könyvtár” Székesfehérvárról hat 

mezővárost kültárként látott el. Ez akkor kivétel volt. Ám jelzi, reformkori elődeink figyelték, 

követni igyekeztek a polgárosult Nyugatot. Az Olvasótársaság gyakorlata 1849 után félbesza-

kadt. A hálózati elv félévszázadra elfelejtődött. 

Az 1910-es években Szabó Ervin és Dienes László nagyvárosi fiókhálózatot csinált és szor-

galmazott. (SZABÓ, 1915:188-190; DIENES, 1911:84-89). Az évtized derekán – Ferenczi Zoltán 

nyomán – Mihalik József, majd Gulyás Pál is hasonló következtetésre jutott a falusi vidék ellá-

tását illetően. (MIHALIK, 1915:151-165; GULYÁS, 1917:129-156; MIHALIK, 1918) Elgondolá-

sukban benne volt az állandóan helyben lévő (törzs)állomány mellett a csere, a mozgatás. Fe-

renczi szerint „nincs népkönyvtárban haszontalanabb a kiolvasott könyvnél.”  (FERENCZI, 

1907:155-163) A főváros kivételével a tervekből országosan nem lett semmi.  

A következő fontos mozzanat az 1940-es évekből való, és Sebestyén Géza nevével forrott 

össze. Sebestyén Géza rádöbbent, az elődök nem találtak megoldást a falu, a vidéki lakosság 

könyvtári ellátására. „Megdöbbentett és szégyennel töltött el, hogy a könyvtárügy területén is 

elmaradtunk a világtól. […] külföldi folyóiratokat, szakkönyveket bújtam, hogy megismerjem a 

külföld könyvtári helyzetét. Bizony élesen jelentkezett a kontraszt a 20. századi könyvtárügyi 

törekvések és a hazai állapotok között.” - nyilatkozta nem sokkal halála előtt (BERECZKY, 

1976:257-260). 1942-ben leírta (SEBESTYÇN, 1942:243-249), majd 1945 után számos írásban 

részletezte az akkor táj-, később körzeti könyvtárnak nevezett modelljét, a mozgókönyvtár nyu-

gati minták alapján magyarított változatát. [Ide sorolható a Mai magyar művelődéspolitika. Bp. 

1946. Kovács Máté szerkesztette kötetben a vonatkozó fejezet, továbbá (SEBESTYÇN, 1942:243-

249; SEBESTYÇN, 1946:16. sz. 5. 17. sz. 2-3; SEBESTYÇN, 1947:101-104; SEBESTYÇN, 1968:581-

606; SEBESTYÇN, 1948:270-272) és számos más írása. Sebestyén Gézának a korszerű közkönyv-

tár elméleti és gyakorlati megalapozásában játszott szerepét részletesebben kifejtettem előbb 

(TÓTH, 2000:39-64) majd újabb kutatásokkal kiegészítve (TÓTH, 2010:685-704, 85-107)] „A 

tájkönyvtár abból a kívánságból született meg, amely a falusi olvasót egyenjogúsítani akarta a 

városival. […] A tájkönyvtár a falusi könyvtárnak az a szervezete, amely végül meg tudta szűn-

tetni a falusi olvasó szellemileg alárendelt helyzetét és elszigeteltségét. […] Művelt, öntudatos, 

magas szellemi szinten álló falusi társadalom megteremtése mindenütt nemzeti érdek; nálunk is 

az, de nálunk ezen túlmenően már szinte országmentés is.”  – érvelt 1942-ben (SEBESTYÇN, 

1942:247-249). 1946-ban a falu ellátásának rendszerét írta le: „Ez a rendszer abban áll, hogy 

egy 20-25 km sugarú körben az összes községek közös szervezetben kapcsolódnak össze. A kör-
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zet központjában körzeti könyvtár létesül, amely […] ugyanolyan korszerű, változatos anyagú, 

nagyméretű könyvtár, mint a városi könyvtárak, csakhogy anyaga nem egy város, hanem körze-

te kielégítésére szolgál. Az egyes falvak tulajdonában csak egy szűk kézikönyvtár van (lexiko-

nok, szótárak stb.). Egyébként a helyi könyvtárakat a központ látja el változó letétekkel. De a 

központ ezen túl is szoros érintkezésben van a helyi könyvtárakkal. A legközvetlenebb kapcsola-

tot a könyves autóbusz szolgáltatja. Ez a mozgókönyvtár a maga 2-3000 kötetével állandóan 

úton van a körzet területén. A vele utazó könyvtáros, ha tudja, a helyszínen kielégíti az igénye-

ket, ha nem, feljegyzi és hozza a kívánt könyveket legközelebbi útja alkalmával. Ezzel a rend-

szerrel el lehet érni, hogy a falusi nép is ugyanolyan gazdag könyvanyagból válogathat, mint a 

városi. Ugyanakkor nem kevésbé fontos, hogy képzett, nevelő munkát végző könyvtárosok jutnak 

a falvakba.”  (SEBESTYÇN, 1946:5) Sebestyén angolszász példát követett, s külön könyvtárt kí-

vánt a falu ellátására, mert nyugaton a városi könyvtárak korábban létrejöttek és ezért kellett 

külön könyvtár; nálunk pedig olyan rossz állapotban voltak a városi könyvtárak, hogy akkor 

rájuk nem lehetett építeni. 

A körzeti könyvtár 1949-ben végül nem angolszász, hanem szovjet példára jött létre. Sebes-

tyén elképzeléseinek az adott körülmények között sem politikai, sem gazdasági, sem egyéb fe l-

tételei nem voltak meg, s a könyvkiadás sem kedvezett. Sebestyénnél a hangsúly városi szintű 

állománybázison, a helyi törzsanyagot kiegészítő, bibliobusz segítségével eljuttatott állandó 

könyvcserén volt, s a szakképzett könyvtároson, aki tájékoztató, nevelő hatást képes kifejteni. 

(Nem tréfa, 1946-47-ben lovas kocsit is használtak vándorkönyvtári mobilizációra. A körzeti 

könyvtárakhoz kerestek, de nem találtak megfelelő járművet. Próbálkoztak teherautóval is, vé-

gül be kellett érni 125-ös Csepel motorkerékpárokkal.) 

Az 1949-52. között a körzeti, majd utána a megyei és járási könyvtárak által létesített letéti 

népkönyvtárakat 1958-tól tanácsi kezelésbe adással próbálták feljavítani. De csak a városnyi 

méretű falvakban volt hozadéka. Magukban álló kiskönyvtárak keletkeztek. A népkönyvtári 

anomáliára 1960-as évek közepétől kerestek gyógyírt. Három módszerrel próbálkoztak: a járási 

letéti rendszer korszerűsítése állománymozgatással – ez volt az ún. szentgotthárdi kísérlet 

(PUSKÁS, 1964:382-385; PUSKÁS, 1974:23-26). A Veszprém megyeiek először Kővágóörsön a 

közös községi tanácsok, a termelőszövetkezetek, iskolák, az orvosi ellátás analógiájára és báz i-

sán ún. kiskörzeti könyvtárral kísérleteztek (SZENTE, 1964:123-125). (Az 1970-es évek elején 

készített távlati tervek másutt is ebbe az irányba mutattak.) A harmadik forma a bibliobusz – 

lehetett volna. Ebből azért sem lett semmi, mert mint Szente Ferenc kimutatta, a legolcsóbb a 

letét, aztán a kiskörzet, s a legdrágább a bibliobusz (SZENTE 1965:97-115; KATSÁNYI, 

1968:547-580). A három megoldásban közös, hogy nagy, erős könyvtár bázisán, főfoglalkozású 

és szakképzett könyvtárosok munkálkodnak kisebb települések lakosságának könyvtári ellátá-

sán – állománymozgatással. A kiskörzet néhány (3-5-8) ezer lakos, a korszerűsített letét (a 

székhellyel együtt, vagy a nélkül) 30-50 000 lakosú járás lakosságáról gondoskodott. A 

bibliobusz ennél is nagyobb területet, de kisebb populációt célzott meg. Közös bennük, hogy a 

feltételeket nem sikerült megteremteni, s idő előtt, mielőtt kellő tapasztalat állt volna rendelke-

zésre – abbahagyták, más megoldás után néztek, „befejezték‖. Az állomány mozgatása mind-

egyiknél megfeneklett. Korlátozott eredménnyel járt az 1970-es évek derekán a veszprémiek 

másik kísérlete is, a kiskörzet járási méretű ellátórendszerre való kiterjesztése (VARGA, 

1976:337-342). A lakosságnak kölcsönző bibliobusz kivételével, mindegyik ellátás megkülön-

böztetett kis, állandóan helyben lévő (törzs)állományt és nagyobb csereanyagot. A szentgot t-
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hárdi letét (eleinte) irányított és szabad cserét is kínált. Előbbit 4 év alatt vitte végig minden 

településen, 4-szeres választékot nyújtva a rögzült letéthez képest. A teljes csere enné l is na-

gyobb hatékonyságú. Néhány év után az úttörők, majd az őket követők is lemondtak az irányí-

tott cseréről – túl macerásnak bizonyult. (!?) 

 A kísérleteket nem vitték végig, érdemi elemzés-értékelés nélkül döntöttek róluk. Az objek-

tív feltételek hiánya volt a főbűnös, de nem hagyható szó nélkül a könyvtárosok vétke sem. 

Asszisztáltak a változtatásokhoz, könnyedén mondták ki az elején azt, hogy a módszer jó, majd 

be sem fejezve a kísérletet, hogy nem jó. Hagyták a megoldásokat eltorzulni, nem ritkán kénye-

lemből. Kettészakadt az ország nagy és kisközséges megyékre, holott azt sem tisztázták, hol 

húzódik köztük a határ. Ráadásul nagyközségű megyékben is volt számos kis település.  

A külföldi példák és Sebestyén Géza is városi szintű könyvtári ellátást akart, de valamennyi 

hazai népkönyvtári próbálkozás (Szabó Ervin kifejezésével) „szegényházi kosztot‖-ot, „nekik 

való‖ választékot kínált. A plebs számára megszűrt kínálatot tálalt fel. A megyei és járási 

könyvtárak olvasóinak a védelme indokával és szovjet mintára, elkülönítették a helyi és letéti 

állományt. Elzárták a vidéki olvasót a megyei és járási könyvtárak helyi lakosságnak szánt ré-

szétől, sőt a városok szintén külön állományt alakítottak ki fiókjaik olvasóinak. A városi állo-

mányért be kellett utazni, vagy a körülményesebb könyvtárközi kölcsönzésre várni. A szemlélet 

máig hat. Ez felfogásom szerint nem technikai, hanem messzemenően szemléleti kérdés. 1952 -

ben a letéti állományt még indokolhatták azzal, hogy a falusi könyvtárszervezés lázában így 

nem éri hátrány a megyei-járási székhelyek lakosságát. Néhány év, de legfeljebb évtized múltán 

e könyvtárak állománya felfejlődött. A megkülönböztetés, a szűkkeblű letéti állomány már a 

vidéki lakosságot sújtotta. 

 

Voltak „keréken guruló‖ mozgókönyvtárak is 

1958. december 20-án átadták, 1959. január 6-án útjára indult Csongrád megyében az első 

művelődési autó (KRONOLÓGIA, 2009:244). Ez a tanyavilág, másutt majorok, puszták, általában 

külterületi lakott helyek néhány tíz/száz lakosát részesítette (komplex) ellátásban:  könyvet köl-

csönözött, filmet vetített, ismeretterjesztő előadást szervezett. Akkori logika szerint ez sem a 

megyei könyvtár teljes állományát, hanem a letéti raktáron lévő, vagy külön az autó számára 

rendelt könyveit kínálta, alkalmanként ládában szállítva egy-két száz kötetet. Minden megye 

kapott (eleinte Moszkvics furgon, később más típusú, helyenként második és többedik) autót, s 

azt a helyi adottságok függvényében, egyre inkább bekapcsolták a letéti könyvtárak állományá-

nak szállításába is. A kis lakott helyek ellátása később okafogyottá vált (kihaltak), a művelődési 

autók mindinkább állománymozgatást végeztek, ill. segítették a megyei vagy járási könyvtár 

szervező, módszertani munkáját. 

A bibliobusz indításában a Fővárosi Könyvtár volt az úttörő. A mozgókönyvtár terve a há-

ború előtt született, de nem kapott támogatást. A háború után a BSZKRT ingyenesen a könyvtár 

rendelkezésére bocsátott egy villamos szerelvényt, melyet 1945. július 16-án avattak és 1945-

ben még egy villamost alakítottak át könyvtárrá. A központtól független állománnyal, hetente 

kétszer 3-3 órán át kölcsönöztek egy-egy helyen. A harmadik villamost 1946. január 28-án ad-

ták át. A villamos könyvtárral sikerült a fehér foltok, mindenekelőtt a peremkerületek ellátásá-

ban előbbre jutni. (A pónival húzott kiskocsi is újra indult és 1952-ig közlekedett az Állatkert-

ben.) A könyvtár vezetősége ezeket átmenetinek tekintette, megoldást az állandó fiókkönyvtá-

raktól várt. 
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Igazi bibliobuszra a fővárosban is az 1970-es évekig kellett várni – ha nem számítjuk a Fő-

városi Autóbusz üzemi kísérletét 1962-ben. A FSZEK Ikarus 250-es busza, kisiparilag átalakítva 

közel 3000 kötetet kínált, s a 13 megállóhelyen hetenként 2-3 órát tartózkodott. Az 1973. febru-

ár 6-án átadott elsőt, 1974. július 25-én a második mozgókönyvtár követte. A FSZEK is elkülö-

nített állományból látta el a könyvtárt nélkülöző területeket. 1985-ben a két mozgókönyvtárnak 

12 kerületben 30 kölcsönzőhelye volt. A mozgókönyvtári ellátás külön, főkönyvtári rangú sze r-

vezeti egységnek számított a FSZEK szervezetében. A két bibliobuszt 1990-ben eladni kénysze-

rültek (KATSÁNYI-TÓTH, 2008:33-34; 218-219; 270-271; 365).  

A fővárost 1974-ben a pécsi Városi Könyvtár követte.1980-ig Kaposváron, Székesfehérvá-

ron, Érden, Győrben indult mozgókönyvtár. Sőt ötesztendei várakozás után, 1977-ben a szét-

szórt telephelyű Ikarus Gyár is selejtezett járműre telepítve pótolta 5 letéti könyvtárát. Valam-

ennyi könyvtár használt, átalakított, műszaki állapota miatt gyakran elromló járművekkel, sze-

gényes feltételek között működtette - kicsit talán divatnak is hódolva - mozgókönyvtárait. A 

buszok ellátórendszert nem szolgáltak, hiányt, költségesen telepíthető állandó könyvtárt póto l-

tak. Az autóbuszkönyvtár - írta a FSZEK igazgatóhelyettese: „hozzáférhetővé teszi a könyvet a 

ritkán lakott, a telepített könyvtáraktól […] távol eső városrészekben […] hírvivő eszköze lesz 

könyvtárhálózatunknak. […] az olvasók egy részét a kerületi könyvtárak magasabb szintű szo l-

gáltatásainak igénybevételére fogja késztetni. […] kevesebbe kerül, mint ugyanennyi fiókkönyv-

tár létrehozása. […] Megtakarítást hoz ez mind a könyvállományban, mind pedig a helyiségben, 

személyzetben, fűtésben, a fenntartásban stb. [… Ugyanakkor] nem teszi lehetővé a helyben 

olvasást, benne lehetetlen folyóiratokat, kézikönyveket átnézni. […] a választék is kisebb. […] 

ki van téve motorhibának. […] A kerületek felkeresése nem elég gyakori, ráadásul elég rövid 

időtartamú is.” (TÓTH, 1997:693-694) 

Az 1980-90-es évek fordulójára szinte valamennyi bibliobusz kimúlt. Csak az 1984. június 

6-án, Cegléden indított „sajátosan könyvtári célokra készített‖ új IKARUS busz nem. Ez 20 m²-

es teremkiképzésű autóbuszkönyvtár volt, 3-3500 könyv fért el a polcokon, s volt helyben olva-

sási lehetőség is. 1987-ben a Pest Megyei Tanács további 2 buszt adott Ceglédnek, s így nem-

csak a városkörnyék tanyáira, hanem a környező községekre is kiterjedt a szolgáltatás. 1991 -

ben megszűnt a megyei támogatás, az utóbbi két buszt leállították, a városi önkormányzat kom-

petenciája nem terjedt túl a közigazgatási határain (KÓNYI-BICZÁK, 1986:78-82; VARGA, 

2005:32-41). 

A témakör zárásaként érdemes idézni Fehér Miklósnak a mozgókönyvtárakra vonatkozó 

összefoglalását. „A bibliobuszok kivétel nélkül a város, városkörnyéki, illetve a vállalati belső 

telephelyi ellátást voltak hivatottak segíteni. Az átalakított, felújított alvázra és motorra épített 

gépjárművek sehol sem tudták teljesíteni a szolgáltatás rendszerességéből fakadó kívánalmakat . 

Rengeteg volt a meghibásodás miatti leállás, kimaradás. A működésképes buszok télen hidegek, 

nyáron elviselhetetlenül melegek voltak. Működésük szakmai szervezési gondokat is felvetett, 

hiszen a buszokra kerülő állomány mellett a továbblépéshez egyre inkább szükség lett volna egy 

folyamatosan gyarapodó, gazdagodó és megfelelően feltárt háttérállományra, s a speciális 

munkarendű és szakértelmű személyzet biztosítása is problémákat okozott. A műszaki gondok, a 

magas üzemeltetési költségek és a speciális szakmai kívánalmak megteremtésének nehézségei 

hamarosan a busz üzemeltetésének megszűntetéséhez vezettek. 

Mivel a buszokat a kistelepülések ellátására sehol sem alkalmazták, ezért a terület mozgó e l-

látásának alakulásában sem a megjelenésük, sem a rendszerből történő kiválásuk nem játszott 
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szerepet. Sokkal hangsúlyosabb volt e vonatkozásban a művelődési autók jelenléte, melyekkel 

lehetővé vált a mozgó kölcsönzés, propagandamunka, ismeretterjesztés, kiállítások vándorolta-

tása, irodalmi műsorok, író-olvasótalálkozók szervezése, és tervszerűbbek lettek a letéti cserék. 

Hosszabb távon azonban a művelődési autók sem töltötték be a mobil ellátás szerepét.” (FEHÇR, 

2002) 

1977-ben megjelent a kis települések általános kulturális ellátásának javítását célzó irány-

elv (IRÁNYELVEK, 1977:55-58). Ez tisztázta a kis település fogalmát: ezer fő alattiak. Tovább-

vitte a klubkönyvtárakban kezdett komplex művelődési szolgáltatásokat, ám miként a klub-

könyvtárakban, itt sem került szóba a bibliobusz. A három feltétel egyikeként említette: „gon-

doskodni kell arról, hogy képesek legyenek fogadni a magasabb település-típusok intézményei 

által nyújtott szolgáltatásokat (mozgóellátás, a könyvtári rendszer által nyújtott letéti ellátás 

stb.).”  

Az 1990-es önkormányzati hatásköri törvény nyomán - az 1997. évi CXL. törvény megszüle-

téséig - újra az önálló, önmagukra hagyott, sok településen megszűntetett, népkönyvtári jegye-

ket mutató kistelepülési ellátás korszaka következett. A városok kompetenciája nem terjedt túl 

közigazgatási határukon, ezért a legtöbb helyen az ellátórendszer is megszűnt, vagy 

hibernálódott. A Veszprémi Akadémiai Bizottság keretében – javaslatomra – a dunántúli megyék 

vizsgálódást végeztek a falusi könyvtári ellátásról. Az eredményeket 1997-ben különszámban 

tette közzé a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. Ezt követően jutunk el a hazai mozgókönyvtári ellá-

tás utolsó, jelenlegi szakaszához. 

 

Az ezredforduló után új korszak kezdődött 

A 20. század végén, évtizednyi visszafejlődés (ellátórendszerek, bibliobuszok megszűnése, 

vegetálása, mintegy ezer könyvtár eltűnése
1
), önellátásra való törekvés után - és amikor az ön-

kormányzatoknak a pecsét szövege fontosabb volt, mint a gazdaságosság, az ésszerűség – az 

1997 végén elfogadott CXL. törvény teremtett jogilag is alátámasztott feltételeket ellátórendsze-

rek (újra)indításához. Ez lehetővé tette a könyvtárellátási felelősséget viselő önkormányzatok-

nak, hogy a három lehetőség közül választhassanak: önellátás, társulás vagy más, nagyobb és 

potens könyvtár kínálatát vásárolják meg. Ez volt az első, hogy a központi elképzelést nem elő-

írták, hanem választást kínáltak, helyi döntést tettek lehetővé. (Kérdés, hogy a volt tanácsi veze-

tők, a képviselő testületek mennyire képesek a lakosság könyvtári igényeinek megfogalmazásá-

ra?!)   

1998-ban két konferencia is foglalkozott a községi könyvtárak problémáival, jelezvén, hogy 

e településtípus gondjai közösek. (Mivel közben 2-3000 lelkes településeket is minősítettek vá-

rossá, most már az ellátás kérdése nemcsak a falunak minősülő településeket érinti; továbbá a 

mai községek helyzete sem azonos a korábbiakéval. E kérdés részletezésére itt nincs mód.) 

1998. szeptember 14-15-én Szolnokon az ún. nagyközséges megyék (GYŐRI, 1998a:16-24), ok-

tóber 1-2-án Kaposváron kistelepülések problémái kerültek terítékre (GYŐRI: 1998b:3-4; TÓTH, 

1998: 5-12; KISS, 1998:12-17). E tanácskozások hatására is, a 10-15 ezer fős lakosság ellátását 

szolgáló ellátórendszerek korszerűsítése és hátrányos helyzetű település/részeket szolgáló moz-

gókönyvtárra való felkészülés bekerült a 2003-2007 közötti időszak stratégiai tervének négy 

kiemelt témája közé (STRATÇGIA, 2003:6). A könyvtári osztály vezetője az utóbbi évek előrelé-

                                                 
1
 Bariczné Rózsa Mária szerint 1998-ig 1000 szolgáltatóhely szűnt meg. Vö. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 

1998. 10. sz. 25. p. 
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pései közé sorolta az érdekeltségnövelő támogatás és a könyvtárpártoló önkormányzat pályázat 

eredményeit (SKALICZKI, 2003:7-9). A mozgókönyvtári ellátásra történő felkészülést szolgálta a 

NKÖM, a British Council, a Könyvtári Intézet és a Berzsenyi Dániel Könyvtár nemzetközi 

szakmai konferenciája Szombathelyen 2005. március. 16-17-én (KÖNYVTÁRBUSZ, 2003). Talán 

nem szerénytelenség a felkészülési mozzanatok közé sorolni az 1999 novembere és 2000 febru-

árja közötti időben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a szombathelyi és zalaegerszegi 

megyei könyvtárak közreműködésével, a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtu-

dományi Tanszéke által szervezett, Ellátórendszerek szervezése, működtetése címmel tartott 40 

órás továbbképző tanfolyamot is. Az információs forradalom korához illő megoldások szorgal-

mazása még nem volt igazán sikeres. Néhány évnek még el kellett telnie az akkor megfogalma-

zottak megvalósulásához. (PALLÓSINÇ, 2001; TUBA, 2001:33-35)  

Számos előkészítő írás jelent meg a témában, közte nemzetközi kitekintések, szakirodalmi 

szemlék (FEHÇR, 2002:367-428; MIHÁLY, 2002:483-509; TÓTH M., 2004a:365-402; TÓTH M., 

2004b:719-761). Ezek után a 2005-ös év hozott áttörést. Nem volt automatikus a váltás. A CXL. 

törvény nyomán, s az önkormányzati önállóság lázában – eleinte a falusi könyvtárakat meg 

akarták feleltetni a nyilvános könyvtári lista feltételeinek. A 2003-ban létrehozott, a regionális 

könyvtári ellátás elveit, feltételrendszerét kidolgozó munkacsoport józanabb belátásra jutott, s 

anyaga hivatalos minisztériumi dokumentumként 2005 márciusában jelent meg, „Könyvtári 

fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára” címmel 

(RICHLICH, 2005). A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) megteremtette a feltételeit 

annak, hogy a községek is élvezzék a korábban szervezett Országos Dokumentumellátó Rend-

szer (ODR) áldásait. A munkacsoport anyagában pontos számítások találhatók a költségkihatás-

ról. Nyomában támogatási alapok, Európai Uniós pályázatok, társminisztériumi normatívák 

nyíltak. Az önkormányzatok szerződésben rögzített költségvállalásait, megrendeléseit központi 

támogatás egészíti ki. Megszűntek a jogi bizonytalanságok. Újjáéledtek, új ellátórendszerek 

jöttek létre. Falusi könyvtárhelyiségeket, bútorzatukat korszerűsítették, számítógéppel, interne t-

tel látták el. Angol szakértő bevonásával terv készült bibliobusz indításához (SZALAI-GÁNCSNÇ 

NAGY- TÓTH M., 2006:24-32). 

Skaliczki Judit a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert paradigma-váltásnak nevezte. Va-

lóban az lehet, ha idő előtti leállás, módosítás nélkül sikerül maradéktalanul végigvinni. A pa-

radigma-váltást segítette kistérségek (újra) létrejötte is.
2
 A 21. század elején már nem/csak 

dokumentumellátásról van szó, hanem arról is, hogy bárki és bárhonnan hozzájuthasson a (v i-

lág)rendszer nyújtotta széleskörű szolgáltatásokhoz.  

A KSZR-koncepció 3-5000 fős településekre önálló könyvtárt (ami vitatható), 1000-3000 lé-

lekszám között helyben lévő szolgáltatásközvetítést, míg 1000 fő alatti településeknek a kistér-

ségi ellátás keretében bibliobuszról történő ellátást kínál. A rendszer időt (és nem kevés pénzt) 

igényel. A munkabizottság vezetője 2010-re kiépíthetőnek vélte (RAMHÁB, 2006:47), azóta a 

gazdasági feltételek (s talán a szakma is) lefékezték az akciót. Talán lehet bízni abban is, hogy 

idővel a bibliobusz mind a lakosságot közvetlenül, mind a helyi szolgáltató helyeket kiszolgáló 

funkciója is érvényre juthat a falusi, sőt a kisvárosi hátrányos helyzet csökkentésében. Sallai 

István nyomán a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 50 ezer fő körüli népesség városi szintű ellátá-

                                                 
2
 A kistérség – némi korrekcióval – végül is visszahozta a közel járásnyi méretű ellátást. 1952-ben 138 járás 

volt, 2004-re a 167 kistérségből 130 létrejött. 
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sára alkalmas. Vele először sikerülhet a kor színvonalán álló ellátást nyújtani a hátrányos hel y-

zetű vidéki lakosság ellátására.  

 

Befejezésül 

Ez idáig Magyarországon – bár bizonyos korszakokhoz képest sokat! – összességében nem 

eleget sikerült nyújtani a vidéki hátrányos helyzetű lakosság könyvtári ellátásában. A próbálko-

zások jóhiszeműségét aligha lehet vitatni. Mégis mindig homokszem, néha kavics került a fo-

gaskerekek közé, s kicsorbította azokat. A témában vizsgálódónak óhatatlanul fel kell tennie a 

kérdést, miért? Mi az oka, hogy minden próbálkozás legfeljebb részsikert hozott? Miért tértek le 

hamarosan a megkezdett útról, miért kapkodtak? Mi az oka annak, hogy az angolszász változat-

nak tekinthető és Sebestyén Géza által kimunkált „igazi‖(!) megoldás, vagyis a helyben lévő 

könyvtárt bibliobuszról tápláló változat, soha, sehol nem valósult meg? Amikor létrejöttek a 

számítógépes és telekommunikációs feltételek, miért késlekedtek a könyvtárosok alkalmazni azt 

a vidék ellátásában? Miért bizonyultak a javító szándékú új megoldások egyszeri beruházásnak, 

a működtetésükhöz, fejlesztésükhöz miért apadtak el a források? Nyilván nincs egyetlen ok.  

Úgy tűnhet, a kölcsönzést szolgáló könyvellátásról volt szó. A népkönyvtár kölcsönkönyvtár 

volt. Ám az 1960-as évtizedtől előtérbe került a tájékoztatás, a kézikönyvtár (Sebestyénnél: 

törzsanyag), vele az időszaki kiadványok és a helyben használat. Az esélyegyenlőség ma mul-

timédiás könyvtárt igényel, sőt információhoz való hozzájutást jelent. A kor színvonalán álló 

könyvtár közvetlen rendelkezésre bocsátás mellett (távoli) hozzáférést is kínál. A falusi lakos-

ság összetételének vizsgálatából valószínűleg a 20. századitól több ponton is eltérő igények és 

szükségletek merülnek fel. Az alvó településnek gondoskodnia kell az eljáró (városban dolgo-

zó-tanuló) lakosai igényeiről. Nem figyeltek fel a kölcsönzésre elegendő heti néhány órás nyi t-

va tartás hátráltató voltára. A kulturális szolgáltatások összevonására való törekvések, sokrétű 

kínálatot (könyvtár, ismeretterjesztés, internet/teleház stb.) nyújtani képes civil közösségi terek 

létrejötte lehet a továbblépés útja. Ez azonban már másik kérdéscsokor.  
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POGÁNYNÇ RÓZSA GABRIELLA :  A mozgókönyvtári  szolgál tatások 

kezdete .  Samuel  Brown „It inerating Library‖ - ja (1817) 

A mozgókönyvtár értelmezése a mai könyvtári terminológiában a következő: „könyvtár, eseten-

ként valamely közkönyvtár részlege, amely különlegesen felszerelt szállítóeszközöket használ 

annak érdekében, hogy közvetlenül juttasson el dokumentumokat és szolgáltatásokat a haszná-

lókhoz, a könyvtár épületében való hozzáférés alternatívájaként‖ (MSZ EN ISO 2789, 2003:8). 

A fogalom azonban kibővült és szorosan összeforrt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel 

(KSZR). A 2008 és 2013 közötti időszak könyvtári stratégiája, a Portál Program a 2004 utáni, a 

mozgókönyvtári ellátást érintő fejleményeket a következőként foglalja össze: „E jelzett idő-

szakban 1150 könyvtári szolgáltató hely fejlesztése történt meg. Elavult épületek, berendezések 

és könyvállományok újultak meg, a rossz fizikai állapotú könyvtárak egy része új életre kelve 

egy-egy kistelepülés legfőbb közösségi színhelyévé, információs és kulturális központjává vált‖ 

(ORSZÁGOS KÖNYVTÁRFEJLESZTÇSI STRATÇGIA, 2008:9). Ebben az értelemben tehát a mozgó-

könyvtári ellátás nem csupán a „bibliobusz‖, helyesebben könyvtárbusz segítségével közvetített 

szolgáltatást jelenti, hanem az csak egyetlen eleme annak az összetett rendszernek, amely a ki s-

települések lakói számára megfelelő színvonalú és – a mai világban ezt a szempontot sem lehet 

figyelmen kívül hagyni – költséghatékony könyvtári ellátást biztosít. Fehér Miklós frappáns 

meghatározását figyelembe véve „a mozgókönyvtári ellátás lényege, hogy egy szolgáltató 

könyvtár egy másik településen könyvtári ellátást biztosít. Az ellátás tehát ’mozog’, hiszen egyik 

településről a másikra vándorol. Attól, hogy az ellátás ’mozog’, még a könyvtár állhat egyhely-

ben, azaz a falu könyvtára továbbra is működhet épületben is. Ha azonban a falu nem tart fenn 

semmilyen könyvtárépületet, a szolgáltató könyvtár megteheti, hogy busszal viszi ki az állo-

mányt és buszról, könyvtárbusz segítségével szolgáltat. Ilyenkor nem csak az ellátás ’mozog’, 

hanem maga a könyvtár is mozgóvá válik, hiszen kerékre szerelten működik. Összegezve, a 

bibliobusz a mozgókönyvtári ellátás egyik formáját jelenti.‖ (CSEKŐ, 2009:8) 

A mobil könyvtár kibővített értelmezésében tehát a KSZR legfontosabb területei alapszo l-

gáltatásként a dokumentum-ellátás, valamint az információszolgáltatás, egyéb feladatai egyrészt 

a települések közösségére irányulnak (rendezvények szervezése, használóképzés, kiegészítő 

szolgáltatások, pl. könyvkötészet, műszaki szolgáltatások), másrészt pedig a kistelepülések 

könyvtárosainak képzésére és továbbképzésére (RAMHÁB, 2006:41-42). Eszközei pedig – a tel-

jesség igénye nélkül – a központi szerzeményezés, feldolgozás, a kihelyezett könyvállományok 

„forgatása‖, a képzés és a különféle közösségi szolgáltatások.  

A mozgókönyvtári rendszer kezdetén – Samuel Brown (1779. április 30. – 1839. július 13.) 

skót vaskereskedő 1817-ben létesítette az első minibibliotékáit a kisebb városokban és falvak-

ban – természetesen nem ilyen széleskörű felfogásról volt szó. Nem is lehetett volna. Mind-

azonáltal Brown „itinerating library‖-ja adta meg a könyvtárosság számára azt a fogalmat, ame-

lyet ma a fent vázolt differenciált eszközrendszer megjelölésére használunk és Fehér Miklós 

szóhasználata rímel a szó szótári jelentéséhez, az „utaz(gat)ó, vándorló könyvtár‖ -hoz, a szol-

gáltatások mozgatásához. 

 

 

 

 



464 

Az „itinerating library”-k megszervezésének indítékai, szellemi és társadalmi háttere  

 

A korai „itinerating library‖ azonban nem csupán a fogalom értel-

mezésének szűkebb voltából adódóan tért el sok tekintetben a mai dif-

ferenciált eszközparkból, infrastruktúrából, szolgáltatási rendszerből 

felépülő kistelepülési ellátástól, hanem eszmei és társadalmi  gyökerei-

ben, a könyvtár és könyvtári funkciónak ideáljában, az olvasás szere-

pének megítélésében, az olvasmányanyag megválogatásában úgyszin-

tén jelentős különbségek figyelhetők meg. 

A mozgókönyvtár megálmodójának életéről, munkásságáról a legrész-

letesebb forrásmunka fiának, ifjabb Samuel Brownnak (1817-1856) 

1856-ban Edinburghben közzétett kötete, a Some account of itinerating 

libraries and their founder (BROWN, S., Jr., 1856).  

Samuel Brown 1779. április 30-án született Haddingtonban. Çdesapját 

korán elvesztette és anyja az idősebb testvérek tanulmányait megköny-

nyítendő Edinburghbe költözött; az akkor hétéves kisfiút pedig anyai nagybátyja, a haddingtoni 

vaskereskedő, „Crumbie nagybácsi‖ vette magához. A gyámapa Brownt hamarosan, már tizen-

egy esztendősen munkába is állította saját vállalkozásában, de 1816-ban bekövetkezett haláláig 

mindvégig támogatta unokaöccsét, akit idővel üzlettársává fogadott. 

A családban tradicionálisan átörökített értékek között éppúgy megtalálható a mélyen átélt 

vallásosság, mint a felvilágosodás tudományos és természettudományos érdeklődése. Előbbire 

apja, a híres nonkonformista teológus John Brown (1722-1787)
1
 volt a példa közvetlen környe-

zetében, akinek neve főművének, a The self-interpreting Bible-nak (Alston, Edinburgh, 1778), a 

korábbi teológiai munkák lényegét magában foglaló jegyzetekkel kiegészített „önmagát magya-

rázó Bibliá‖-nak köszönhetően vált széles körben ismertté. A szüleit úgyszintén korán elvesztő 

és iskoláit hamar elhagyni kényszerülő, majd inkább autodidaktaként tudását bővítő lelkész 

egyháztörténeti munkái mellett bibliai szótárt szintén összeállított, amely egyszerre volt szótár, 

nyelvtan és bibliai lexikon, illetve 1765-ben szerkesztője volt a The Christian Journalnak is. 

Mindamellett a hivatkozott életrajzi opusz azt a tényt is megörökítette, hogy anyja szintén szen-

vedélyes olvasó volt, így bizonnyal életével bizonyította azt, hogy a hiányzó iskolázottság 

okozta hátrányok orvoslásában milyen nagy szerepe van a helyesen megválasztott olvasmá-

nyoknak, a könyvtárhasználatnak. 

Samuel Brown is autodidaktaként gyarapította ismereteit és a mozgókönyvtárak rendszeré-

vel erre akart lehetőséget teremteni kortársai számára, de a kor elvárásait felismerve saját fiait 

már kitaníttatta. (A munkásságáról tudósító publikációk – a különféle tevékenységeiről beszá-

moló jelentésektől eltekintve – jórészt nem is tőle, hanem szellemi örökségét propagáló és ápoló 

rokonaitól
2
, valamint életének, korának későbbi kutatóitól származnak.) 

                                                 
1
 Részletesebben vö. BROWN, John (theologian). http://en.wikipedia.org/John_Brown_(theologian) [a letöltés 

dátuma: 2010. október 13.], illetve ADKINS, Mike: The self-interpreting Bible by John Bbrown of 

Haddington. http://www.mikeadkins.com/article/the-self-interpreting-bible-by-john-brown-of-haddington [a 

letöltés dátuma: 2010. október 13.] 
2
 Azonos nevű fia írta és bocsátotta közre a Some account of itinerating libraries and their founder című 

munkát (Blackwood, Edinburgh, 1856), William Brown tollából származik a Memoirs relative to itinerating 

libraries. Balfour, Edinburgh, 1831. 

1. sz. kép: Samuel Brown 

http://en.wikipedia.org/John_Brown_(theologian)
http://www.mikeadkins.com/article/the-self-interpreting-bible-by-john-brown-of-haddington
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A természettudományok iránti hajlam elsősorban anyjának rokonait, a Crumbie-kat jelle-

mezte – közülük többen természettudósi vagy kémikusi pályára léptek. Ám a felvilágosodás, a 

racionalizmus hatása, illetve olvasmányai egy időre el is távolították Brownt hitétől. „Az életem 

folyamatos küzdelem volt Isten és a lelkem között‖ – ahogyan egy régi barátjának írott levelében 

visszaemlékezett erre az időszakra (BROWN, S.,Jr., 1856:27). Fia idézi a nem megfelelő iroda-

lom olvasásának veszélyes voltáról alkotott későbbi nézeteit: „egyszer s mindenkorra meg kell 

értetni mindenkivel, hogy az ötletszerű, felületes, egyszeri olvasás, amely a folyóiratoknál je l-

lemző … a társadalom utolsó intellektuális mozgalmának [értsd: a felvilágosodásnak] csapása. 

Mindenki túl sokfélét olvas és túl rendszertelenül‖ (BROWN, S., Jr., 1856:16). Brown saját ta-

pasztalataiból is okulva felismerte, hogy a modern irodalom válogatás nélküli olvasása – beleér-

te ebbe a ma már klasszikusnak mondott regényeket is – hozzájárulhat az erkölcsös és kegyes 

élettől való elforduláshoz, így mindenképpen szükség van arra, hogy helyes olvasmányanyag 

álljon a kevésbé iskolázott vagy kisebb településen élő vagy akár az ipari forradalom következ-

tében faluról a nagyobb városokba áramlott és meglehetősen gyökértelen olvasók rendelkezésre. 

Ez indította arra, hogy szerepet vállaljon a Haddington Tract Society megszervezésében, amely 

közvetlenül a második ilyen kezdeményezés volt a hasonló londoni társaság után (BROWN, S., 

jr, 1856:49), és amelynek feladata – Bölöni Farkas Sándor, a híres erdélyi közgazdasági és poli-

tikai író nyugat-európai utazásairól beszámoló kötetében közzétett 1831. május 5-ei naplóbe-

jegyzése szerint –, „hogy a morális és vallásos jó könyveket terjessze‖ (BÖLÖNI FARKAS, 

1984:204). A haddingtoni olvasókör a londoni kiadványait rendelte meg és köröztette olcsób-

ban, mint fővárosi testvérszervezete. Hasonló indíttatástól vezérelve Brown saját házában ren-

dezett be vasárnapi iskolát és csak egészségének megromlása miatt hagyott fel sok év elmúlt á-

val ezzel a szolgálattal. A hittanoktatás mellett még 1817 előtt könyvtárat is szervezett a gyer-

mekek számára (DURBRIDGE, 1975:154), 1829 és 1834 között pedig az általa alapított East 

Lothian Bible Society-ben tevékenykedett, majd a nem sokkal ezután megszerveződött East 

Lothian Society for the Propagation of Christianity-ben, aminek haláláig elnöke volt. 

Mindazonáltal tudományos érdeklődése továbbra is megmaradt, különféle technikai beren-

dezéseket fejlesztett ki és az 1836-os skóciai éhínség idején az ő segítségével hívták fel a Skót 

Tudományos Társaság figyelmét a tengeri alga táplálékként való felhasználásának lehetőségére, 

valamint az algakereskedelemben rejlő anyagi előnyökre.  

Ezen indíttatások, hagyományok, illetve rokonságának szocializációs környezete többek kö-

zött szociális érzékenységben, a társadalmi reform szükségességének felismerésében, az oktatás 

támogatásában, politikai-közéleti szerepvállalásban, valamint rendszeres jótékonyságban nyi l-

vánultak meg. Az utóbbihoz szükséges anyagiak Crumbie nagybácsihoz hasonlóan – köszönhe-

tően a vaskereskedésnek – magának Samuel Brownnak szintén rendelkezésére álltak. Filantróp 

és világjobbító hivatásában felesége, később gyermekei is mellette álltak. 

1806-ban néhány hónappal esküvője után Brown súlyos tüdő- és mellhártyagyulladást ka-

pott, csak az öthónapos betegség és több mint egyéves lábadozás után térhetett vissza korábbi 

tevékeny életéhez. A halál közelségének érzése és az élet törékenységének megtapasztalása és a 

bezártság nagyon megrendítette őt, a bűnbánat és a bűnhődés felé terelte gondolatait, így fordult 

figyelme a haddingtoni városi börtönben raboskodók felé. Felgyógyulása után csaknem élete 

végéig kéthetente eljárt hozzájuk, könyveket vitt nekik, felolvasásokat tartott, az olvasni tudó-

kat arra bíztatta, hogy tanítsák rabtársaikat, valamint részt vett a lelki gondozásukban is. Hason-

ló emberbaráti cselekedetekről számol be Szemere Bertalan az angolszász világban tett utazásai 
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során készült naplófeljegyzéseiben: „Olvasásban itt a rab nagy gyönyört talál, s ki olvasni nem 

tud, azt vagy magától, vagy segítve megtanulja, s evégből nagy tekintetű polgárok is megláto-

gatják a kamrákat‖ (SZEMERE, 1983:286). 

A foglyok elzártsága a világtól és az ismeretektől, illetve az ő olvasmányokkal – elsősorban 

vallási és hasznos ismeretekkel – való ellátása adta Brownnak az ötletet a mozgókönyvtári mo-

dell kidolgozásához, a börtön a rendszer működése során mindvégig az utazó könyvtárak egyik 

állomása volt. 

1822-ben Haddington városában műszaki iskolát alapított, amely az Edinburgh-i után a má-

sodik ilyen intézmény volt Skóciában. Az alma matert Brown tulajdonképpen a vele rendszere-

sen összejáró, a tudományok iránt érdeklődő, azokkal foglalkozó társaságból – bibliometriai 

kifejezéssel élve egy láthatatlan kollégiumból – szervezte meg. Könyvtára tíz év alatt 225-re 

nőtt – többek között az Encyclopaedia Brittannica köteteit is birtokolta – és jobbára a mozgó-

könyvtár haddingtoni filiájával együtt a vaskereskedésben volt elhelyezve (DURBRIDGE, 1975: 

157). 

1833 és 1836 között a város polgármestere volt, közéleti te-

vékenységében az igazgatás hatékonysága mellett nagy teret 

szentelt nevelő törekvéseinek is. 

Samuel Brown koncepciója: a mozgókönyvtárak rendszere 

„Példának okáért a világirodalom szent klasszikusa, a Biblia 

sokszori (el)olvasása nemcsak az üdvözülés kérdésében tesz 

bölccsé minden jó képességű embert (amely elsődleges cél-

ja), hanem ezen felül műveltté, kultúrálttá és kifinomulttá is a 

világ oktalanságának felismerésében. Ha mindezt kiegészít-

jük – és az időzítés a legfontosabb kérdés – a kereszténység 

egyetemes világi irodalmával, Shakespeare drámájával [itt a 

Hamletre utal], vagy Milton verseivel, illetve a megfelelő 

hasznos ismeretekkel, akkor az elme egy fél tucat könyv alapos elolvasásával nemessé tehető‖ – 

olvashatjuk Samuel Brown ideálját az olvasásról (BROWN, S., Jr., 1856:15). Brown könyvtár-

alapító tevékenységének eme rövid programjából is jól látszik, hogy ő még sokkal több szállal 

kötődik a hagyományos protestáns művelődési törekvésekhez, mint a későbbiekben a mozgó-

könyvtári ellátást szolgáltatási rendszerébe integráló public library modellhez. Luther még re-

formátori tevékenysége elején, 1524-ben tette közzé An die Ratsherren aller Städte deutschen 

Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen című röpiratot, amelyben a val-

lási és kulturális élet alapintézményeiként a templomot, az iskolát, a könyvtárat és a nyomdát 

nevezte meg. Luther a könyvtár gyűjteményébe a Biblia, szótárak, kegyességi művek mellett 

tankönyveket és hasznos – a mesterségek ismereteit magukban foglaló, illetve tudományos – 

irodalmat rendelt összegyűjteni (LUTHER, 1816:385-389). Thomas Bray (1656-1730) a XVII. 

században helyezett el kicsiny könyvgyűjteményeket a gyarmatok angol esperességein (PASSET, 

1994:315)
.
 A XVII-XVIII. század fordulóján pedig hasonló állományú és célú könyvtárak szer-

vezését szorgalmazta a skót lelkész, James Kirkwood (1650?-1708), mivel „azok, akik ismerik a 

vallás sanyarú helyzetét a világban és azt, hogy a pápistaság  [értsd: a Római Katolikus Egyház] 

és a deizmus, sőt az ateizmus mindenhol elterjed, szívesen és buzgón érzik kötelességüknek 

egyetérteni azokkal, akik minden elképzelhetőt és lehetségeset elkövetnek a keresztény tudás 

propagálására és azon fáradhatalan és gonosz próbálkozások megakadályozására, hogy meg-

2. sz. kép: Samuel Brown 

mozgókönyvtára 
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rontsák vagy megsemmisítsék a Szent Hitet” (KIRKWOOD, 1702:67-68). A parókiákon elhelyezen-

dő bibliotékák állományában meg kell lennie „minden tudomány értékes és hasznos régi és új iro-

dalmának.‖ (KIRKWOOD, 1699:6) 

Ifjabb Samuel Brown kötete más ilyen próbálkozásra is hivatkozik: 1730-ban Griffith Jones 

(1683-1761) walesi lelkész és pedagógus (GRIFFITH, Jones In: Welsch biography onine) szervezett 

„mozgó iskolá‖-kat (circulating schools) Walesben (BROWN, S., Jr., 1856:65). 

De hogyan is képzelte Brown a mozgókönyvtárak működését?
3
 

Samuel Brown lelki beállítottságának megismeréséből és a megfelelő olvasmányokról már 

fentebb ismertetett felfogásából következően, illetve a korabeli kisebb bibliotékák állomány-

nagyságának ismeretében már nem tűnik sem túl kicsinek, sem túlzottan egyoldalúnak a rend-

szer megszervezésekor rendelkezésre álló könyvmennyiség. Az első ötvenkötetes mobil könyv-

tárak négy környező faluba (Aberlady, Salton, Tyninghame és Garvald) kerültek; az összesen 

200 tomus kétharmada morális és vallási művekből, egyharmada útleírásokból, életrajzokból 

(SESSA, 1978:269), mezőgazdasági és műszaki szakirodalomból, illetve tudománynépszerűsítő 

kiadványból tevődött össze, használatukra pedig önkéntes könyvtárosok, többek között boltosok 

és tanítók, tanárok felügyeltek (ITINERATING LIBRARIES. In: Historyshelf). Azáltal, hogy a moz-

gókönyvtárak nem a könyvekkel ilyen-olyan formában, olvasókörökkel, előfizetéses könyvtá-

rakkal vagy legalább a lakosság egy meghatározott szegmense számára nyilvánossá tett egyete-

mi vagy magánbibliotékák által ellátott nagyobb városokban, hanem éppen a kisebb települése-

ken működtek és használatuk (majdnem) ingyenes volt, a társadalom iskolázatlan és anyagi ja-

vakban nem bővelkedő rétegei is részesültek a szellemi kincsekből. Brown célja – a nyíltan fel-

vállalt vallási indíttatás mellett – a társadalom egésze számára a hatékony/eredményes élethosz-

szig tartó tanulás (BROWN, S., Jr., 1856:76) lehetőségének megteremtése volt. A minikönyvtárak 

használatához szabályzat is készült, ebből látható, hogy a könyvtár az ifjúság számára is kínált 

olvasnivalót (ITINERATING LIBRARIES. In: Historyshelf), hiszen kifejezetten a fiatalokat kell ol-

vasóvá nevelni és számukra igazán fontos a művelődés irányítása az olvasói habitus kialakulá-

sának időszakában (BROWN, S., Jr., 1856:108). 

A kollekciókat kétévente szállították tovább, így számításai szerint negyedannyi költségből 

lehet négy települést nyolc éven keresztül könyvekkel ellátni, mintha stabil könyvtáraik lenné-

nek. A fivére, William Brown által 1831-ben közzétett írásban, a Memoir relative to itinerating 

libraries-ben (BROWN, S., Jr., 1856:106) az alapító által elvégzett részletes költségszámítása 

szerint egy-egy téka összeállítása – könyvállomány, könyvtartó szekrény, katalógus, címkék, 

plakátok, kölcsönzés-nyilvántartó könyv – átlag 10 £-ból valósítható meg. A kalkuláció helyes 

voltát az 1817 és 1823 közötti kísérleti időszak tapasztalatai is igazolták. További folyamatos 

fejlesztéssel, beruházásokkal 400 kötet nyolcfelé osztva nyolcadannyiból tartható fenn 16 évig, 

mint 8 stabil gyűjtemény és 800 kötet már 32 évre biztosítja 16 falu vagy városka lakói számára 

a hasznos irodalmat (BROWN, S., Jr., 1856:61) (A legnagyobb település lakossága kb. 5000 lel-

ket számlált (DURBRIDGE, 1975:154). Ennyi idő alatt azonban újabb olvasó-generáció nő fel, 

tehát az ismételten odakerülő könyvek új olvasókra találnak, de közben természetesen a gyara-

podásból az eredeti állomány ki is egészül. Ám a szisztéma valós hatása ennél is több: a város-

                                                 
3
 Brown mozgókönyvtári rendszerének működésével kapcsolatban vö. részletesebben: BROWN, S., Jr. (1856): 

Some account of itinerating libraries and their founder. Blackwood, Edinburgh. 58-75. Ebben a fejezetben 
azonban nem csupán a mozgókönyvtárak történetével ismerkedhet meg az olvasó, hanem a kezdeményezés 

fogadtatásának ismertetése kapcsán a szerző tulajdonképpen a kérdés saját reakcióival kiegészített annotált 

szelektív bibliográfiáját is adja. 
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okban többhelyütt működő előfizetéses olvasóköröknek megszervezésük első évében valóban 

sok aktív olvasója volt, azonban később a használat csökkenni kezdett, míg végre több gyűjte-

mény teljesen használatlanná vált. A könyvmennyiség kétévenkénti forgatása esetén nem je-

lentkezik az olvasók érdeklődésének csökkenése – ezt úgyszintén Brown tapasztalatai és statisz-

tikai kimutatásai igazolják: 1817-1818-ban a 200 kötet az évi használata 1461 volt, a második 

esztendőben ez „csupán‖ 733, az első könyvcsere után 1819-20-ban 1313, illetve 928 alkalom-

mal kölcsönözték ki a köteteket. Hasonló tapasztalatokat hoztak a következő évek és a kölcsön-

zések számának csökkenését a fiatalok olvasóvá nevelésével úgyszintén próbálták meggátolni. 

(William Brown adatai alapján (BROWN, S., Jr., 1856:105) 1820-as évek végén minden könyvre 

évente átlagosan 8,5 kölcsönzés esett.) Az ifjúság önálló ismeretszerzésének támogatására 

Brown azt szintén indítványozta, hogy a mobil könyvtárak „barátai‖-nak adományaiból, külön-

féle tárgyi emlékekből, ásványokból, kövekből a könyvgyűjtemény kiegészítésére mobil múze-

umok, „oktatási forrásközpontok‖ szervezésére lenne szükség. Ebben a törekvésében megmu-

tatkozik, hogy ismerte kora modern pedagógiai elméleteit pl. Johann Heinrich Pestalozzi (1746 -

1827) munkásságát (DURBRIDGE, 1975:158). Felfogása tehát nagyban hasonlít a felvilágosodás 

korának népnevelő, az általános műveltségi szintet emelni akaró törekvéseihez, az olvasás sz e-

repét a moralizáló lapok szerkesztőihez, szerzőihez hasonló módon értékeli.  

A mozgókönyvtárak fenntartása, a szolgáltatási forma földrajzi kiterjesztése Kelet-Lothian 

grófságban nagyrészt Brown saját szervező tevékenységének és anyagi áldozatainak köszönhe-

tő, de adományozók, támogatók éppúgy hozzájárultak a projekt sikeréhez. Mindazonáltal a leg-

jelentősebb bevételi forrás abból származott, hogy idővel az újonnan megvásárolt könyvek két 

évig a városokban (Haddington, North Berwick, Dunbar) maradtak és 5 shillinges előfizetési díj 

ellenében lehetett kikölcsönözni őket. A nóvumok csak ezután kerültek be a falvak tékáiba. Az 

újdonságokra előfizetők száma 1821-ben még csak nyolc volt, 1829-ben pedig már 162 olvasó 

vette igénybe ezt a többletszolgáltatást (BROWN, S., Jr., 1856:107). Ennek hasznából lehetett 

fedezni a könyvszekrények szállításának költségeit. Brown 1832-ben bevezette az általános köl-

csönzési díjat, amely könyvenként egy penny volt és amelyet mindig csak az első évben kellett 

leróniuk az olvasóknak – az érdeklődés fenntartását célozta, hogy a gyűjtemények használata a 

második esztendőben ingyenes volt (IMMELMANN, 1970:38). Az így befolyó összegek biztosítot-

ták, hogy a rendszer folyamatosan fejlődjön, bővüljön. Az olvasók így nem csupán könyvtári 

ellátást nyertek, hanem – ezt Brown meg is fogalmazta – folyamatosan nyomon követhették a 

dokumentumtermést azáltal, hogy hozzájutottak a legújabb irodalomhoz – legalábbis annak egy 

válogatott szegmenséhez. Ezzel felismerte a modern könyvtár- és információtudományi szak-

irodalomban sokhelyütt olvasható azon tézist, hogy a könyvtárba bekerült dokumentumok, ille t-

ve információtartalmuk a megőrzöttségen, feltártságon, rendelkezésre bocsátáson keresztül 

többletértékkel gazdagodik. Ekkor már kimondott tény volt, hogy a nagykönyvtárak nyomtatott 

katalógusai segítenek az irodalomban való tájékozódásban, azonban a kistelepülések nem feltét-

lenül iskolázott és jómódú lakosai bajosan juthattak hozzá ezekhez és az állomány céltudatos 

gyűjteményépítése nélkül nehezen tudták volna a számukra – Brown értelmezésében – hasznos 

és szükséges könyveket kiválasztani. 

Brown Kelet-Lothian grófság területén 1836-ban már 47 könyvtárat működtetett összesen 

2380 kötettel, nem számítva azt az 500 új könyvet, amelyek még nem kerültek forgalomba; ha-

lálakor, 1839-ben pedig 3850 tomus volt a teljes állomány, amely a 47 könyvtár között oszlott 

meg. Számításai szerint 60 téka biztosította volna, hogy minden lakos másfél mérföldön belül 
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(ez kevesebb, mint 2,5 km) el tudott volna érni egyet. 1839 után idősebb lánya működtette a 

rendszert és érdemes megjegyezni, hogy ifjabb Samuel Brown az apjáról szóló művében meg-

kérdőjelezte, hogy ez a feladat nem túl komplikált és a családi életből túlzottan kifelé forduló 

munka-e egy nő számára (BROWN, S., Jr., 1856:73). 

 

Brown hatása és a mozgókönyvtári szolgáltatások elterjedése  

Brown hamar rájött, hogy szélesebb körben csak megfelelő intézményi háttérrel vagy állami 

támogatással terjedhet el ez a modell, ennek érdekében levelezést folytatott honi és külföldi 

magánszemélyekkel, társaságokkal, illetve kétévente jelentéseket tett közzé a tékák működésé-

ről (DURBRIDGE, 1975:156). Mindazonáltal azt is tudta, hogy újabb támogatókra nem találhat 

addig, amíg be nem bizonyította kezdeményezése gyakorlati hasznát. Felvetette, hogy ha Lon-

donban Angol és Külföldi Mozgókönyvtári Társaság alakulna 5000 £ alaptőkével, akkor belá t-

ható időn belül egész Európát behálózhatnák a gyűjtemények; a csekély használati díjat pedig a 

lakosság örömmel kifizetné (BROWN, S., Jr., 1856:109). Az 1820-as évektől más régiókban 

szintúgy megszervezték az utazó könyvtárak hálózatait (BROWN, S., Jr., 1856:70-71), 1822-ben 

Berwickshire-ben, 1829-ben Roxburghshire-ben, ahol 1839-ben már 26 állomás volt, a felföldi 

iskolákban pedig 1828-ban már 56 mozgókönyvtár működött; később a London Religious Tract 

Society is hasonló projektbe kezdett. Ezek nem tartoztak a kelet-lothiani tékákhoz, hanem kü-

lönféle szervezetek, egyesületek munkájának gyümölcsei. De Brown munkássága során nem 

csupán vele egyetértő és őt támogató hangokra talált, hanem sokszor kellett értetlenséggel és 

érdektelenséggel is szembesülnie. 1826-ban Edinburghben alakult egyesület a szolgáltatás bein-

dítására, végül azonban a kísérlet teljes sikertelenséggel végződött. 

Az 1830-as években anyagi segítséget kapván felfogadott egy alkalmazottat a rendszer mű-

ködtetésére, ezután terjedhetett ki a mobil tékák hálózata külföldre is. Így közel 100 külföldi 

telephelyen volt elérhető a hasznos irodalom Angliában, Írországban, Nyugat-Indiában, Kana-

dában, Tasmániában és Ausztráliában. A program népszerűsítésében szerepet játszottak fiai is 

(ITINERATING LIBRARIES. In: Historyshelf). John Crumbie Brown (1808-1895) lelkész volt és 

misszionáriusként szolgált Szentpétervárott és Fokvárosban, majd a botanika professzora lett a 

South African College-ban. Szentpétervári tartózkodása alatt (1833-1839) honosította meg 

orosz földön a mozgókönyvtárakat. 1849-ben a parlamentben a Public library act-et előkészító 

közkönyvtári bizottság előtt számolt be apja kezdeményezésének és a modell elterjesztésének 

eredményekről (DURBRIDGE, 1975:157). Ezt a lehetőséget egyik barátjuk, aki szintén ismerte és 

támogatta a mozgókönyvtárak ügyét, Samuel Smiles (1812-1904) haddingtoni orvos, később író 

és szerkesztő, a társadalmi reformok lelkes támogatója (ORSZÁGH, 1992: 268) javaslatára kapta 

meg a bizottságtól (AITKEN, 1971:33). Másik fia, ifjabb Samuel Brown a haddingtoni műszaki 

iskolában tanult, majd az edinburghi egyetemen szerzett kémikus diplomát – neki köszönheti az 

utókor a több alkalommal is hivatkozott kötetet, apja részletes életrajzát és a rendszer egyik 

részletes ismertetését. Rajtuk kívül meg kell említeni Brown bátyját, William Brownt, a Skót 

Missziós Társaság elnökét, aki a már hivatkozott 1831-ben kiadott művével tette ismertté az új 

sémát; munkája Párizsban és Berlinben szintén napvilágot látott francia, illetve német fordítá s-

ban, 1836-ban New Yorkban is közzétették, részletei pedig a szentpétervári sajtóban úgyszintén 

olvashatók voltak. De éppígy az ő kezdeményezésére nyitottak a jamaicai misszionáriusok 8 

mozgókönyvtárt (DURBRIDGE, 1975:156). 
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A mobil bibliotékák német földön való bevezetésével és koordinálásával Karl Preuskert 

(1786-1871) (ACKERKNECHT, 1937:51) bízták meg, aki a könyvtárakat úgyszintén a felnőttkép-

zés elsődleges eszközének tekintette, 1828-ban Großenheinban polgári könyvtárat 

(Bürgerbibliothek) szervezett és 1840-ben közzétett kötetében (PREUSKER, 1840) a vándor-

könyvtárakról (Wanderbibliothek) is írt. Az első vándortékák az 1830-as években jelentek meg 

Thüringiában és Szászországban (ACKERKNECHT, 1937:550). 

A mozgókönyvtárak amerikai meghonosítását Melvil Dewey-nak (1851-1931) tulajdonítják, 

de már a polgárháború után működtek ilyen gyűjtemények, azonban 1892-ben valóban az ő in-

dítványára bízták meg a New York-i állami könyvtárat százkötetes kollekciók eljuttatására a 

helyi könyvtár-egyesületek számára (PASSET, 1994:315). 

Alexander Johnstone Jardin (1789-1845), aki Skóciából került 1824-ben Dél-Afrikába 

könyvtárosnak és még otthon ismerkedett meg Brown itinerating library-jával, 1831-ben a Cape 

of Good Hope Literary Gazette-ben közzétett cikkében ismertette azt, később pedig engedélyt 

kért a könyvtártól a Fokváros környéki településeken mozgókönyvtárak létesítésére 

(IMMELMANN, 1970:38). 

 

A mobilkönyvtári szolgáltatások kezdete Magyarországon  

A magyar könyvtártanok, összefoglaló könyvtári szakkönyvek sorában Gulyás Pál műve az el-

ső, amely – a korabeli német terminus technicus (Wanderbibliothek vagy -bücherei) (SCHULTZE, 

1904:358-360) tükörfordításaként – vándor – vagy esetleg nomád népkönyvtárként említi az 

ilyenfajta szolgáltatási módot és leírja azt is, hogy a könyvek forgatásának centralizált, illetve 

decentralizált változata lehetséges. Az akkori 

magyar gyakorlatot, a Múzeumok és Könyvtá-

rak Országos Tanácsa által alkalmazott mód-

szert a decentralizálthoz sorolja, „tíz különféle 

sorozatból álló könyvtárait [szervezte meg], 

azzal a meghagyással, hogy e sorozatok min-

den 2-3 évben egymásközt kölcsönösen kicse-

réltessenek. Ilyen módon ugyanazon sorozat 

minden 20-30 év múltán kerül vissza ugyanar-

ra a helyre, ahonnan kiindult.‖ A központosí-

tott modellre a porosz Gesellschaft für 

Verbreitung und Vorbildung szolgáltatását 

hozza fel példaként (GULYÁS, 1913:54), érde-

kes, hogy a rendszer eredetéről nem szól és a 

szöveghez csatlakozó illusztráció is amerikai mobilkönyvtárat ábrázol. Egy Pécsett megrende-

zett és a mozgókönyvtári szolgáltatás kérdéseivel is hangsúlyosan foglalkozó konferencia rész t-

vevői számára nem lehet érdektelen, hogy Gulyás Pál éppen Baranya megye példáján mutatta 

be e szisztémát (GULYÁS, 1917:150-156). Könyvtári problémák című kötetében alapos terveze-

tet dolgozott ki Pécs központtal, esetleg Mohács és Siklós bevonásával a régió kistelepülési 

könyvtári ellátására. Elképzelése azonban több szempontból is eltér az alapító-atya, Brown 

módszerétől. A vándorkönyvtárakat először a stabil népkönyvtárral rendelkező helységekben 

kezdené bevezetni, ahol a cél a magasabb színvonalú ellátás biztosítása és csak ezután terjeszte-

né ki az eddig népkönyvtár nélküliekre az ottani iskolai ifjúsági tékák állományának kiegészíté-

3. sz. kép: Vándorkönyvtárkocsi Washingtonban 
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sével. Brownnal ellentétben azonban az ő terve igazodott az ellátandó lakosságszámhoz, tehát a 

köröztetendő gyűjteményekből a nagyobb lélekszámú falvak egyszerre több csomagot kapnak. 

A könyvanyag mozgatását a tanév beosztásához igazítaná, így minden iskolai évben újabb ol-

vasnivaló állna a használók rendelkezésére. A „csomagkönyvtárak‖ fenntartásába bevonná ma-

gukat a településéket és a használók szintén fizetnének a szolgáltatásért. Igazi vándorkönyvtá-

rak megalapítását (tehát olyan településre kihelyezett könyvállományok létesítését, ahol egyál-

talán nem létezik stabil bibliotéka) Gulyás csak az alföldi tanyavilágban tartotta célszerűnek 

(GULYÁS, 1917:162). 

Gulyás Pál írásaival egyidőben kezdődött a 

mozgókönyvtári ellátás egy sajátos és csak bi-

zonyos vonásaiban a terminus technicus pon-

tos értelmezésével összhangban lévő szolgál-

tatási forma. 1914. május 1-jén nyílt meg a 

Fővárosi Könyvtár 5. számú fiókja, az Állat-

kerti fiókkönyvtár. A 2-300 kötetes kollekció 

elsősorban vonatkozó ismeretterjesztő művek-

ből, földrajzi könyvekből és útleírásokból, ál-

lattani albumokból, később szépirodalomból 

kínált olvasnivalót májustól szeptemberig az 

Állatkert látogatóinak – mozgókönyvtár jelle-

ge leginkább azonban csak abból adódott, 

hogy a kicsiny téka csacsifogaton körbejárva 

szolgálta olvasóit (KATSÁNYI, 2004:140). 

 

Az itinerating library projekt értékelése 

A modell elterjedése mindenképpen bebizonyította, hogy Brown a (mozgó)könyvtári szolgálta-

tásra irányuló valós társadalmi igényt ismert fel, elképzelése valóban hatékony és költségkímélő 

módja az információszolgáltatásnak, azonban – és ez semmiképpen sem róható fel hibájául – a 

könyvtári gondolkodás olyan nagymértékben változott meg a XIX. század húszas éveitől a szá-

zad közepéig, amelyet ő maga nem láthatott előre. Igaza lett abban, hogy az államnak is szere-

pet kell vállalnia a települési nyilvános közkönyvtári rendszer kiépítésében és fenntartásában, 

de azt nem tudhatta, hogy az angol parlament ennek eszközéül az 1850-ben elfogadott törvény, 

a The public libraries act
4
 ratifikálását fogja választani. A törvény Brown elgondolásával ellen-

tétben nem központilag szervezett „népkönyvtár‖-ak hálózatát alapította meg, hanem a helyi 

önkormányzatokat ruházta fel megfelelő jogosítványokkal a „public library‖-k adókból történő 

megszervezésére és fenntartására. 

A könyvtárakat körülvevő társadalmi, eszmei változásokat azonban nem lehetett figyelmen 

kívül hagyni, 1856-ban már az ifjabb Samuel Brown szintén elismeri, hogy a mozgókönyvtárak 

tulajdonképpen nagyrészt vallási célokat szolgáltak. Utal a könyvtárak történetében oly sokszor 

megfigyelhető jelenségre, nevezetesen arra, hogy a könyvtár, vagy a könyvtári rendszer fennta r-

tója – természetesen?, sokszor – saját értékrendjét vetíti ki az állományban. Kiemelte, hogy 

                                                 
4
 A témával kapcsolatban részletesebben vö. SONNEVEND Péter (2003): Az angolszász közkönyvtár létrejötte. 

In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2003/12,11:37-54. 

4. sz. kép: A csacsifogatos állatkerti mozgókönyvtár 
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„meg kell szabadítani ezeket a könyvtárakat alamizsna jellegüktől, ahol és amikor ez csak lehe t-

séges. Ahhoz hogy leginkább hasznossá váljanak, szabadnak kell lenniük, és ahhoz  hogy szaba-

dok lehessenek, azoknak kell fenntartaniuk őket, akik használják, így azok fogják megválasztani 

a könyveket, akik megvásárolják őket.‖, tehát édesapja iránt érzett – és műve minden szavából 

sugárzó – szeretet és tisztelet ellenére is megkérdőjelezi a könyvtárak határozott és nevelő cél-

zatú értékrendjét. A program további jelentős hozadékának tekinti azonban azt, hogy az érdek-

lődés a felnőttképzés felé fordult, illetve, hogy ez a kérdés megjelent a (szak)sajtóban (BROWN, 

S., Jr., 1856:69). 

Összességében elmondható, hogy Samuel Brown mozgókönyvtára a maitól eltérő indíttatás-

ra szerveződött meg, sajátos társadalmi és szellemi környezetben; más módszerekkel és hama-

rosan túlhaladottá váló értékrend alapján megválogatott állománnyal igyekezett ma is felvállal-

ható és felvállalandó célokat elérni. 

Nézete sokkal inkább az előre meghatározott értékeket preferáló későbbi népkönyvtárra, va-

lamint az olvasmányhoz tisztelettel és alázattal viszonyuló intenzív olvasásra (TÓTH, 2001:27-

28) vall, mint a felvilágosodás korátóltól elszabaduló „olvasási düh‖-re és az olvasmányanyag 

tekintetében értéksemleges, minden érdeklődési és érdekkör számára széles kínálattal rendelke-

ző public library-ra. Mindazonáltal Brown számos területre kiterjedő, szerteágazó tevékenysé-

gével, a maga eszközeivel, lehetőségeivel járult hozzá környezete felemeléséhez, mivel elen-

gedhetetlen „a közértelmesség terjesztése a népben, könyvek, lapok, mechanikai intézetek által, 

mert … az értelmes nép, bár szigorúbb körülállások közé legyen helyezve, a lelki és testi tehet-

ség célszerű használása által gazdagságra és jólétre emelkedik‖, ahogyan Szemere Bertalan 

fogalmaz korabeli útibeszámolójában (SZEMERE, 1983:274-275). 
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ESZENYINÇ BORBÇLY MÁRIA :  A használói  elégedet tséget  befolyásoló  

tényezők  egyetemi könyvtári  környezetben  

A tanulmány egy többlépcsős kutatás eredményeit mutatja be, melyet 2008-ban és 2009-ben 

végeztünk a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár támogatásával. A vizsgálatok a 

Corvina rendszer publikus kereső felületén megfogalmazott kereső kérdések naplófájljainak 

elemzésével történtek. A naplófájlokból rekonstruálhatók a keresési stratégiák, a keresési mot i-

vációk, a felhasználói attitűdök, a sikeres vagy sikertelen keresések. A naplófájlok elemzése 

már több mint negyed százada használatos módszer az online információs rendszerek és haszná-

lóik közötti interakciók vizsgálatához. A naplófájlokból nyert információt felhasználhatjuk a 

használói motivációk és tendenciák megismeréséhez, a várható igények előrejelzéséhez , kielégí-

téséhez. A naplófájlok elemzése diszkrét módja a használói viselkedés tanulmányozásának, 

eredményes útja a hosszú távú adatgyűjtésnek. (COVEY, 2002) 

A vizsgálat első szakaszában a használók információkeresési szokásait, technikáit, a keresé-

sek során megmutatkozó használói attitűdjeit tártuk fel, és ennek eredményeként használói típu-

sokat definiáltunk. Megvizsgáltuk, hogy van-e különbség az egyes típusok információkeresési 

eredményessége között, és ez milyen mértékű. 

A keresések naplófájljaiból 250 tárgyszóra vagy tárgyszóra is irányuló keresést részletes 

elemzésnek vetettünk alá, és ennek alapján egyértelművé vált a felhasználók differenciáltsága 

keresési attitűdjeik alapján. A teljesség igénye nélkül néhány használói típust már definiáltunk a 

csak rájuk jellemző egyedi feladat megoldási technikák alapján. Néhány példa a már eddig fe l-

tárt használói típusokra: 
 

A) Megrögzött tárgyszó-rajongó 

Az A típusra jellemző jegyek: 

– Azonnali direkt keresés indítása bizonytalan, a kereső által ellenőrizetlen tárgyszó alakra. 

– A keresőszóként tárgyszó minőségben használt szó különböző alakjainak ötletszerű válto-

gatása: szinonimák, tágabb-szűkebb terminus, eltérő ragozott változatok, stb. 

– Számos eredménytelen keresési próbálkozás sem veszi el a kereső kedvét attó l, hogy to-

vábbra is ötletszerű tárgyszavakkal próbálkozzon. 

Az A típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

SUBJ: irgalmas nővérek 

SUBJ: irgalmas 

SUBJ: irgalom 

SUBJ: lányok 

SUBJ: diakonissza 

SUBJ: rendek 

SUBJ: szerzetes 

 

B) Tudatos tárgyszó-rajongó 

A B típusra jellemző jegyek: 

– Azonnali direkt keresés indítása bizonytalan, a kereső által ellenőrizetlen tárgyszó alakra. 
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– A keresőszóként tárgyszó minőségben használt szó különböző alakjainak tudatos váltoga-

tása: szinonimák, tágabb-szűkebb terminus, eltérő ragozott változatok, stb. 

– A logikusan számításba vehető tárgyszóalakokkal végzett keresések után a keresési pró-

bálkozások lezárása. 

A B típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

SUBJ: vagyonvédelem 

SUBJ: vagyonőrök 

SUBJ: vagyonőr 

SUBJ: biztonságtechnika 

SUBJ: személyőrzés 

 

C) Profi 

A C típusra jellemző jegyek: 

– A keresőkérdésben tárgyszó minőségben szereplő szó, kifejezés a keresett szakterület ko r-

rekt szakkifejezése, tudatosan megválasztott alakban. 

– A direkt keresést megelőzően valószínűsíthetően megtörténik az adatbázisban használatos 

tárgyszóalak megkeresése a tárgyi indexben végzett böngészéssel. 

A C típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

1. SUBJ: versenyjog 

2. SUBJ: franchise 

3. SUBJ: agresszió a médiában 

 

D) Túlbonyolító 

A D típusra jellemző jegyek: 

– Indokolatlanul sok mező elemére indított összetett keresés. 

– Bizonytalan tárgyi keresőelem beemelése az egyébként biztos elemeket tartalmazó kereső-

kérdésbe. 

A D típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

1. AUTH: Németh László AND TITL: Angol nyelv alapfokon AND SUBJ: angol 

2. AUTH: Diószeginé Nanszák Tímea AND TITL: Játékszertár AND SUBJ: játék 

 

E) Leszűkítő 

Az E típusra jellemző jegyek: 

– A keresőkérdésben tárgyszó minőségben szereplő szó, kifejezés a keresett szakterület tú l-

ságosan specifikus szakkifejezése. 

– A direkt keresést megelőzően nem történik meg az adatbázisban használatos tárgyszóalak 

megkeresése a tárgyi indexben végzett böngészéssel. 

Az E típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

1. SUBJ: C típusú személyiség 

2. SUBJ: borsóaknázó légy 
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F) Leíró 

Az F típusra jellemző jegyek: 

– A keresőkérdés választékosan fejezi ki a kereső személy által keresett tartalmat  

– A keresőkérdésben tárgyszó minőségben kifejezést szerepeltet 

– A típust a könyvtáros-olvasó közötti klasszikus interperszonális kommunikáció során meg-

szokott kérdésmegfogalmazás jellemzi. 

Az F típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

1. SUBJ: marriage policy of Henry VIII 

2. SUBJ: a dohányzás egészségkárosító hatásai 

3. SUBJ: öngyilkosság pszichológiai vonatkozásaival 

 

G) Internet-függő 

A G típusra jellemző jegyek: 

– A keresőkérdés az internet keresőkben történő keresésre jellemző jegyeket viseli: szabadon 

megválasztott kifejezések, gyakori a bizonytalan helyesírás, rövidítések használata, ame-

lyek könyvtári környezetben eredménytelen keresési tranzakciót eredményeznek. 

– A keresés finomítása a kereső által ellenőrizetlen tárgyszó alakkal.  

A G típusra jellemző néhány keresési megoldás: 

1. SUBJ: Nők foglalkoztatása a század e. 

…SUBJ: női munka 

SUBJ: munka 

SUBJ: társadalom 

SUBJ: nők munkában 

TITL: A nők is dolgoznak 

Fontos kérdés lehet annak megállapítása is, hogy melyek a domináns típusok, ill. melyek a 

kevésbé jellemzőek ebben a könyvtári környezetben. 

 

 

 

1. sz. ábra: Használói típusok egyetemi könyvtári környezetben 
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További kérdésként fogalmazható meg, hogy más, nem egyetemi könyvtári környezet vizs-

gálata újabb használói típusokat eredményezne-e, vagy a jelen vizsgálatban feltárt típusok for-

dulnának ismételten elő, esetleg más arányban. 

Az eddig közkönyvtári környezetben elvégzett logfile elemzések eredményeként jól látszik, 

hogy az egyetemi könyvtári környezetben meghatározott típusok jelen vannak a közkönyvtá-

rakban is, de dominanciájuk lényegesen eltér az egyetemi környezetben jellemzőtől. 

 

 

 
2. sz. ábra: Sikeres keresési tranzakciók használói kategóriánként 

 

Az egyetemi környezetben vizsgált 250 keresésből a Profi keresők 100%-ban (87 keresés) 

voltak eredményesek tárgyi kereséseik során, a Tudatos tárgyszó-rajongók kereséseinek kb. 

50%-a vezetett eredményre (25 keresésből 13 eredményes), a Megrögzött tárgyszó-rajongók 

kereséseinek kb. 10%-a végződött találattal (25 keresésből 3 eredményes), az összes többi típus 

által végzett keresés eredménytelennek tekinthető. Összegezve a 250 keresésből kb. 103 ered-

ményezett releváns találatot, az összes keresés kb. 40%-a. 

Az egyetemi könyvtári környezetben tárgyi keresést lebonyolítók kb. 45 %-a nincs tisztában 

a könyvtári katalógusban végzett keresések legelemibb tudnivalóival sem, online próbálkozása-

ik sorozatosan kudarccal végződnek. Nagy számukra való tekintettel indokolt feltennünk azt a 

kérdést, hogy mennyire elégedettek vajon a használók azokkal a szoftvertermékekkel, amelyek 

elvileg a szabad hozzáférést hivatottak biztosítani a könyvtári adatbázisokban tárolt informác i-

ókhoz, ezen keresztül pedig a könyvtári gyűjteményekhez. 

A vizsgálat második fázisa annak kimutatására irányult, hogy milyen mértékű összefüggés 

van az egyes használói csoportokban az információkereséshez használt szoftvertermékkel kap-

csolatos használói elégedettség és a feladatmegoldás minősége között. 

Az elsődleges cél annak megállapítása volt, hogy egy szoftvertermékhez fűződő általános 

felhasználói elégedettséget milyen mértékben befolyásolja a szoftverrel végzett munka haté-
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konysága, teljessége, eredményessége és a feladat elvégzéséhez szükséges  idő. Melyik az előbb 

említett tényezők közül az, amelyik a legnagyobb hatással van a használói elégedettségre.  

A használói hatékonyság, teljesség és eredményesség mérése a vonatkozó ISO/IEC 9126 -4 

(ISO/IEC9126-4, 2004), Használat közbeni mérőszámok szabvány alapján valósult meg. A 

szabvány jellemzőket definiál a szoftvertermék használókra gyakorolt hatásának kimutatására 

és mérőszámokat ad meg a jellemzők mérésére. A használat közbeni minőség a szabvány sze-

rint a hatékonyság, termelékenység, biztonság és elégedettség szoftverképességeket foglalja 

magába. 

Az ISO/IEC 9126-4 szabvány módszertani ajánlásainak megfelelően zajlott a vizsgálat meg-

tervezése és lebonyolítása is. A tesztkörnyezet megtervezésekor mindenben a valós használói 

környezet leképezésére törekedtünk, amely a következőképpen valósult meg.  

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának munkatársai a vizsgálat számára 

rendelkezésre bocsátották Corvina OPAC-ot, 4 önálló, csak a vizsgálatban résztvevők számára 

hozzáférhető URL címen. Ezzel lehetővé vált, hogy a vizsgálatban résztvevők kereséseinek 

naplófájljai a könyvtár valós használóiétól elkülönüljenek. További nagy előnye volt a zártkörű 

elérésnek hogy a vizsgálatban résztvevő személyek tetszőleges helyről, és időben, a valós kö r-

nyezetnek maximálisan megfelelve, végezhették el kereséseiket. Azonosításukra csak az idő-

pont és az OPAC száma szolgált, amely alapján egyértelművé vált, hogy melyik naplófájl, me-

lyik csoportba tartozó keresőhöz tartozik, illetve így lehetett a keresések végén kitöltött elége-

dettségi kérdőívet a naplófájlhoz kapcsolni. A vizsgálatba bevont személyek kiválasztásánál 

arra törekedtünk, hogy azok csoportja reprezentálja az egyetemi könyvtár tényleges használó i-

nak körét. A tesztkörnyezet használói csoportját 58 fő alkotta, mely két alapvető csoportra bom-

lott: könyvtáros szakemberekre/professzionális felhasználókra és nem könyvtáros szakemberek-

re/nem professzionális felhasználókra. Az első csoportba tartoztak az egyetem könyvtáros do l-

gozói, és könyvtár szakos hallgatói, oktatói, valamint a nem egyetemi dolgozó, külsős könyvtá-

ros szakemberek. A második csoportot az egyetem nem könyvtáros dolgozói és nem könyvtár 

szakos hallgatói, valamint nem egyetemi dolgozó nem könyvtáros szakemberek, és olyan egye-

temisták alkották, akik nem a Debreceni Egyetem hallgatói. A résztvevőknek 5, elsősorban tár-

gyi elemekre irányuló keresési feladatot kellett megoldaniuk. A közreműködők azt az instrukc i-

ót kapták, hogy tekintsenek úgy a feladatokra, mintha saját munkájukhoz, tanulmányaikhoz, 

kedvtelésükhöz lenne szükségük azok megoldására, és akkor hagyják abba a kereséseket, ha 

már úgy gondolják, hogy eredményesen megoldották a feladatokat vagy nincs további ötletük 

azok megoldására. A feladatra fordított idő mérhetősége érdekében a feladatok  megoldása során 

más tevékenységgel nem foglalkozhattak, és hosszabb szünetet sem tarthattak a résztvevők. 

A feladatok megoldását követően minden tesztkörnyezetben tevékenykedő használó kitöltött 

egy 20 kérdésből álló, az IBM számítógép használati elégedettségi kérdőívére alapuló kérdő-

ívet. A kérdésekre 1-7-ig terjedő skálán kellett értékelést adniuk a kereséseikhez korábban 

használt szoftvertermékről. 

A keresések naplófájljai és az elégedettségi kérdőívek alapján 58 teszthasználó munkája b i-

zonyult teljes mértékben értékelhetőnek, közülük 34-en az ún. professzionális használók, 24-en 

pedig a nem professzionális használók csoportját alkották. 

Mérésre és kiértékelésre került a naplófájlok alapján a feladat elvégzésének hatékonysága, a 

feladat teljesítésének mértékét kifejező teljesség értéke, a feladat teljesítéséhez szükséges fe l-

adatidő, a feladat megoldásának eredményessége. A használók szoftvertermékkel és annak 



479 

használatával kapcsolatos elégedettségének méréséhez, mértékének kifejezéséhez a kérdőívek 

szolgáltattak adatokat. Az ISO/IEC 9126-4 szabvány annak megállapítása céljából, hogy a fel-

használó mennyire elégedett a szoftvertermékkel bevezette az ún. elégedettségi fok mérőszá-

mot.  

Az ajánlott mérési mód a következő: 

X=A/B, ahol A=a felhasználói elégedettség kérdőíven megadott számszerű értéke, B= a 

megkérdezettek száma. 

Jelen vizsgálatban a kérdőíven elérhető maximális pontszám 140 volt, a résztvevők száma 

58 fő, így az elégedettségi fok legmagasabb értéke, X=2,41 lehetett. 

Páronként vizsgáltuk a hatékonyság-elégedettség, teljesség-elégedettség, feladatidő-

elégedettség és az eredményesség-elégedettség összefüggéseit, valamint külön-külön megvizs-

gáltuk valamennyi változó kapcsolatát a professzionális és a nem professzionális használók 

csoportjában is. 

A kapcsolatok szorosságát indokolt és célszerű volt egy mérőszámmal jellemezni. Ebből a 

célból az ún. korrelációs együtthatót alkalmaztuk. Az együtthatót r-rel jelöljük, és ez a változók 

közötti lineáris kapcsolat szorosságát méri. 

Az r értéke dimenzió nélküli szám és a [–1, 1] zárt intervallumban helyezkedik el: –1 esetén 

(maximális) negatív, +1 érték esetén (maximális) pozitív korrelációról beszélünk. Ha az  r = 0, 

akkor a vizsgált két változó kapcsolatát korrelálatlannak (de nem függetlennek) nevezzük. Mi-

nél szorosabb összefüggés van két, véletlentől is függő változó között, annál közelebb áll a ko r-

relációs együttható értéke az 1-hez. Fordítva, minél lazább az összefüggés két változó között, 

annál közelebb van a korrelációs együttható értéke a 0-hoz. 

A vizsgált változó-párok között fennálló kapcsolat szorosságának ábrázolásához pontfelhő 

ábrákat alkalmazunk valamennyi esetben. Az ábrák értelmezéséhez tudnunk kell, hogy ha a 

pontok egy egyenes mentén vagy szorosan mellette helyezkednek el, akkor a korreláció értéke 

maximális illetve maximum közeli érték. Ha a pontok szóródnak, vagy semmilyen egyenes 

mentén nem látszanak elhelyezkedni, azt mondjuk, hogy a korreláció gyengébb, vagy az r =0 

esetében a két változó közötti kapcsolat korrelálatlan. A korrelációs értékeket r = 0,7 felett 

mondjuk erős kapcsolatnak, de az r értéknek valós tartalmát a szakmai megfontolások adják 

meg. Kiugró értékek esetén nagy gondossággal kell eljárni, mivel ezek az adatok erőteljesen 

befolyásolják az r értékét. (FIDY-MAKARA, 2005) Már egy kiugró érték hatása is jelentős lehet, 

éppen ennek a torzító hatásnak a kiküszöbölése céljából a korrelációs együttható számításakor 

az adatsorokból töröltük a legmagasabb és legalacsonyabb hatékonyság, teljesség, feladatidő és 

eredményesség értékeket, és a hozzájuk tartozó elégedettségi értékeket is. 

 

A hatékonyság mérése és eredményei 

A hatékonyág mérése annak a meghatározására irányul, hogy milyen arányban érte el hibátlanul 

a feladat a kitűzött célt. A hatékonyság mérésére a szabvány is felhasználói teszteket ajánl, és a 

mérési módot a következőképpen határozza meg: 

M1= |1-ΣAi|, ahol Ai a hiányzó vagy hibás eredmények aránya a kimenetben. Az eredmény 

annál jobb, minél inkább közelít M1 értéke az 1-hez. (ISO/IEC 9126-4, 2004) 

Vizsgáltunkban a hatékonyság mérése azt jelentette, hogy a naplófájl alapján megszámoltuk, 

hogy az öt feladat megoldása során hány keresést bonyolított le a használó, és ezek a keresések 

milyen eredménnyel jártak. Számoltuk az eredménytelen keresések számát, a visszakeresett, de 
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nem releváns találatokat eredményező, tehát hibás keresések számát, valamint a visszakeresett 

és releváns találatokat eredményező, tehát helyes keresések számát. 

A hatékonyság számszerűsített értékei 0,04 és 0,85 közötti tartományba estek, ahogyan azt a 

3. ábra is mutatja. 

 

 

3. sz. ábra: Hatékonyság 

 

A használók 47 %- a 0,2 érték alatti hatékonyságot ért el mindössze keresései során, és csu-

pán 4 fő (7%) keresési hatékonysága haladta meg a 0,4-es értéket. 

A professzionális használók körében a hatékonysági értékek az összképhez képest jelentősen 

jobbak, itt csak a használók 38%-a ért el 0,2 érték alatti hatékonyságot, és itt már 14 fő (41%) 

keresési hatékonysága haladta meg a 0,4-es értéket. 

A nem professzionális használók csoportja lényegesen gyengébb hatékonysági értékeket ért 

el, 58%-uk, 14 fő hatékonysága maradt 0,2 érték alatt, a 0,4-es értéket egyetlen használó sem érte 

el, a legmagasabb hatékonysági érték 0,35, ami 1 fő kereséseit jellemezte. 

Ezek után megvizsgáltuk, hogy a keresési hatékonyság milyen  mértékben befolyásolta a ke-

resési feladatokhoz használt szoftvertermékkel szembeni használói elégedettsége. A vizsgála t-

ban résztvevő valamennyi használó, (a két szélső értéket elérők kivételével), 56 fő esetében 

mért hatékonyság és a körükben mért elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = 

0,325. A két változó közötti kapcsolat értelmezését a 4. ábrán látható pontfelhő is segíti.  

 

 

4. sz. ábra: Hatékonyság - Elégedettség 
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A szóródási vagy pontfelhő diagramon minden hatékonyság-elégedettség érték-párhoz egy 

pont tartozik, tehát a 4. ábrán az 56 használóhoz tartozó hatékonyság-elégedettség kapcsolatot 

56 pont ábrázolja. A korrelációs együttható számított értéke és a pontfelhő  diagram is egyértel-

mű kapcsolatra utal a keresési hatékonyság és az elégedettség között. Erős kapcsolatnak az r 

=0,7 feletti értéket szokás tekinteni, de jelen vizsgálat esetében, ahol a nagyon nehezen mérhető 

szoftverminőség összetevőivel dolgozunk, az r =0,325 korrelációs együttható érték magasnak 

tekinthető, amely érzékelhetően szoros kapcsolatra utal a hatékonyság és a  használói elégedett-

ség között. 

A hatékonyság és az elégedettség kapcsolatának erőssége jelentős mértékben nem változik 

meg, ha külön vizsgáljuk a professzionális és a nem professzionális használók körében mért, és 

számított értékeket. 

A vizsgálatban professzionális használónak tekintetett 32 fő (a két szélsőérték mellőzése m i-

att) hatékonyság-elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = 0,327, a nem profesz-

szionális használó 22 fő körében mért érték pedig r = 0,29. 

A hatékonyság-eredményesség foka pontfelhő diagramot tanulmányozva szépen kirajzolódik 

egy közepesen erős lineáris pozitív korreláció a két vizsgált változó között. 

A professzionális használók elégedettségét a vártnál kisebb mértékben befolyásolta, hogy 

körükben lényegesen kevesebb volt az eredménytelen vagy nem releváns találatokat eredmé-

nyező keresések száma, mint a nem professzionális használók körében. 

 

A teljesség mérése és eredményei 

A teljesség mérésének célja annak meghatározása, hogy milyen mértékben lett teljesítve a 

feladat. A teljesség mérésére a szabvány is felhasználói teszteket ajánl, és a mérési módot a kö-

vetkezőképpen határozza meg: 

X=A/B, ahol A a teljesített feladatok, míg B az összes próbálkozás száma. (ISO/IEC 9126-4, 

2004) A vizsgálatban teljesített feladatnak tekintettünk minden feladatot, amelyik eredményt 

hozott, függetlenül attól, hogy az eredmény hibás vagy helyes volt-e. A teljesség mértéke annál 

nagyobb, minél inkább közelít az érték az 1-hez, mert ez azt jelenti, hogy a próbálkozások több-

sége eredményt hozott. 

Vizsgáltunkban a teljesség mérése azt jelentette, hogy a naplófájl alapján megszámoltuk, 

hogy az öt feladat megoldása során hány keresést bonyolított le a használó, és ezek a keresések 

milyen eredménnyel jártak. Számoltuk a visszakeresett, de nem releváns találatokat eredménye-

ző, tehát hibás keresések számát, valamint a visszakeresett és releváns találatokat eredményező, 

tehát helyes keresések számát. A teljesség értékei a 0,09 és a 0,85 közötti tartományba estek, 

ahogyan azt az 5. ábra is mutatja. 

A használók 55 %- a, 32 fő 0,4 vagy a feletti teljességi értéket ért el keresései során, és ez az 

érték 36%-uk esetében, 21 főnél elérte vagy meghaladta a 0,5-öt is. Ez összevetve a hatékony-

sági értékekkel, ahol csupán a teszthasználók 7%-a tudott 0,4 fölé menni, igen magas érték. 

A professzionális használók körében a teljességi értékek még magasabbak, 44%-uk, 15 fő 

ért el 0,5-öt vagy magasabb értéket. A nem professzionális használók 21%-a, 5 fő tudott 0,5-ös 

vagy azt meghaladó teljességi értéket produkálni. Az előzőekből világosan látszik, mindkét 

vizsgált használói csoport lényegesen jobb eredményeket ért el a keresési teljesség vonatkozá-

sában, mint tette azt a hatékonyság esetében. Ez teljes mértékben érthető, hiszen a teljesség 
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számítása során a hibás eredményt produkáló keresés is teljesített feladatnak minősül, míg a 

hatékonyság számításakor csak a hibátlanul teljesített feladat  növeli a hatékonysági értéket. 

 

 

5. sz. ábra: Teljesség 

A vizsgálatban résztvevő, a két szélsőértéket produkáló 2 fő kihagyása után, 56 fő teszthasz-

náló esetében mért teljesség és a körükben mért elégedettségi fok korrelációs együtthatójának 

értéke, r = 0,16. A két változó közötti kapcsolat értelmezését a 6. ábra is segíti, amelyen szépen 

kirajzolódik egy képzeletbeli egyenes körüli laza pontfelhő az egyes használókhoz tartozó te l-

jességi és elégedettségi értékekből, amely a korrelációs együttható értékével együtt egy egyér-

telmű, de gyenge kapcsolatra utal a teljesség és az elégedettség között. 

 

 

6. sz. ábra: Teljesség – Elégedettség 

A teljesség-elégedettség korrelációs együtthatójának értéke kb. fele a hatékonyság-

elégedettség korrelációs együttható számított értéknek, ezért indokolt azt feltételeznünk, hogy 

lényegesen szorosabb, bár nem kifejezetten erős kapcsolat áll fenn a keresések hatékonysága és 

a használói elégedettség, mint a keresések teljessége és a használói elégedettség között. A viz s-

gált szoftvertermékkel végzett, viszonylag nagy találati halmazt, de sok hibás találatot is ered-

ményező keresések sokkal kevésbé teszik elégedetté a használókat a szoftvertermékkel kapcso-

latban, illetve sokkal kisebb mértékben járulnak hozzá az elégedettségéhez, mint a tisztán rele-

váns találatokat eredményező, hatékony keresések. 
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A hatékonysághoz hasonlóan, a teljesség-elégedettség korrelációs együttható értéke sem vál-

tozik jelentős mértékben, ha külön vizsgáljuk a professzionális és a nem professzionális haszná-

lók körében mért, és számított értékeket. A professzionális használók körében számított teljes-

ség-elégedettség korrelációs együtthatója r =0,23, a nem professzionális használók esetében 

pedig r =0,22. 

 

A feladat elvégzésére fordított idő mérése és eredményei  

A metrika célja annak a meghatározása, hogy mennyi ideig tartott a feladat teljesítése. A mérési 

mód: X=Ta, ahol Ta a feladat elvégzésére fordított idő. (ISO/IEC 9126-4, 2004) Minél kisebb 

X értéke, annál jobb, hiszen ez azt jelenti, hogy a feladat elvégzéséhez kevesebb időre volt 

szükség. 

Vizsgáltunkban a feladat elvégzésére fordított idő mérése azt jelentette, hogy a naplófájl 

alapján kiszámoltuk, hogy az öt feladat megoldása külön-külön mennyi ideig tartott, majd ki-

számoltuk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes időt. 

A feladatok elvégzésére fordított összes idő számszerűsített értékei a 0,06 óra és az 1,26 óra 

közötti tartományba estek, ahogyan azt a 7. ábra is mutatja. 

 

 

7. sz. ábra: Feladatidő 

 

A használók 62 %- a 24 percnél, azaz 0,4 óránál kevesebb idő alatt teljesítette a feladatokat. 

A professzionális használók 62%-a 0,4 óránál kevesebb időt töltött a feladatok megoldásával, a 

nem professzionális használók közül ez csak 58%-uknak sikerült. Ugyanakkor azt is látnunk 

kell, hogy a keresési feladatok megoldásához legtöbb időt a professzionális használói csoportba 

tartozó 3 használó igényelte. 

A feladatra fordított idő és a használói elégedettség közötti összefüggést kifejező korrelációs 

együttható kiszámítása előtt azzal az előfeltételezéssel bírtunk, hogy ha egy felhasználó rövi-

debb idő alatt tudja megoldani a feladatait a szoftvertermék segítségével, akkor egyértelműen 

elégedettebb lesz annál a használónál, akinek ez több idejébe került. Továbbá azt is gondoltuk, 

hogy a feladat elvégzéséhez szükséges idő az egyik legerősebb befolyásoló tényező a szoftverter-

mékkel szembeni használói elégedettséggel kapcsolatban. 

A mért és számított értékek meglepő eredménnyel szolgáltak a feladatidő és az elégedettség 

összefüggésében. 

A vizsgálatban résztvevő valamennyi használó, (a két szélső értéket elérők kivételével), 56 

fő esetében mért feladatidő és a körükben mért elégedettségi fok korrelációs együtthatójának 
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értéke, r = - 0,03. Ez a 0-hoz közeli érték nagyon gyenge negatív korrelációs kapcsolatra utal, a 

két vizsgált változó gyakorlatilag korrelálatlannak is tekinthető. A változók közötti kapcsolat 

értelmezését a 8. ábrán látható pontfelhő segíti. 

 

 

8. sz. ábra: Feladatidő – Elégedettség 

 

Az előzetes feltételezésünkből, ugyan nagyon gyengén, de mégis csak igazolódni látszik, 

hogy a rövidebb feladatidő valamelyest nagyobb mértékű elégedettséget eredményez. 

Az előzőekben vázolt eredményre jutunk, ha a feladatidő-elégedettség kapcsolatát külön 

vizsgáljuk a professzionális és nem professzionális használók körében. 

 

A feladat eredményességének mérése és eredményei 

A feladat eredményessége mérésének célja annak meghatározása, hogy a használók milyen 

hatékonysággal tudnak dolgozni a vizsgált szoftverrel. A feladat eredményességének mérésére a 

szabvány felhasználói teszteket ajánl, és a mérési módot a következőképpen határozza meg:  

X=M1/T, ahol M1 a feladat hatékonysága, T pedig a feladat elvégzésére fordított idő. A 

mérési mód értelmezése a következő: 0<=X. Minél nagyobb X értéke, annál jobb, hiszen ez azt 

jelenti, hogy a feladat elvégzésre fordított időhöz képest jó az eredményesség (ISO/IEC 9126-4, 

2004). Az eredményesség mérőszám kiszámításához szükséges hatékonyság és feladatidő mérő-

számok, a korábbiakban már ismertetettek szerint, rendelkezésre álltak. A teljes használói teszt-

csoport eredményességi értékeit a 9. ábra tartalmazza. 

 

 

9. sz. ábra: Eredményesség 
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A használók 72 %-a, 42 fő 1 alatti eredményességi értékkel dolgozott a szoftvertermékkel 

végzett keresései során, és csupán 26 fő értéke érte el vagy haladta meg az 1-et, és mindössze 4 

teszthasználó tudott a 2 és 6 közötti értéktartományba kerülni. Ha külön vizsgáljuk a professz i-

onális és nem professzionális használókat, akkor azt láthatjuk, hogy az előbbi csoport tagjainak 

32%-a, az utóbbinak pedig csak 20%-a tudott 1-nél magasabb eredményességi mérőszámot pro-

dukálni. 

A vizsgálatban résztvevő teszthasználók körében mért eredményesség és elégedettségi fok 

korrelációs együtthatójának értéke, r = 0,11. A változók közötti kapcsolat értelmezését a 10. 

ábra segíti, amelyen nehezen érzékelhetően kirajzolódik egy képzeletbeli egyenes körüli laza 

pontfelhő az egyes használókhoz tartozó eredményességi és elégedettségi értékekből, amely a 

korrelációs együttható számított értékével együtt egy alig érzékelhető, nagyon gyenge kapcso-

latra utal az információkeresés eredményessége és az elégedettség között. 

 

 

10. sz. ábra: Eredményesség - Elégedettség 

 

Viszont nagyon érdekes módon megváltozik a helyzet, ha külön-külön vizsgáljuk a profesz-

szionális és nem professzionális használói csoportokban számított eredményességi -elégedettségi 

korrelációs együtthatókat. A professzionális használói csoportban, a két szélsőérték elhagyásá-

val kiszámított korrelációs együttható értéke, r = 0,26, a nem professzionális használói csoport-

ban pedig r = 0,34. 

 

Összegzés 

A felhasználói elégedettségre az általunk vizsgált tényezők közül a legnagyobb hatással egyé r-

telműen a feladat elvégzésének hatékonysága volt. A négy vizsgált tényező közül a hatékony-

ság-elégedettség változók korrelációs együtthatójának számított értéke a legmagasabb.  

Vizsgálatunk alapján a használói elégedettséget másodsorban leginkább befolyásoló ténye-

zőnek a feladat teljesítésének teljessége bizonyult, de a teljesség lényegesen kisebb mértékű 

befolyással bíró tényező, mint a hatékonyság Ezek szerint a használókat sokkal kevésbé teszik 

elégedetté a nagyszámú, de sok hibás, irreleváns elemet is tartalmazó találatok, mint a pontos, 

releváns találatok. 

A feladat elvégzésének eredményessége, a szoftvertermék használata során a minél rövidebb 

idő alatt végzett hatékony feladatvégzés mértéke, a használói elégedettséget befolyásoló vizs-
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gált tényezők közül a harmadik a sorban. Jelen kutatás keretein belül ez az érték reálisnak te-

kinthető, mivel a feladatidő, mely az eredményesség számításának alapja, számításaink szerint 

gyakorlatilag nem befolyásolja a szoftvertermékkel kapcsolatos használói elégedettséget.  óA 

vizsgálat további fontos megállapítása, hogy a könyvtári információs rendszereket használó, jól 

definiálható felhasználói csoportok tagjainak elégedettségi szerkezete sajátos elemeket mutat, 

melyekre figyelemmel kell lennünk az elégedettségi vizsgálatok, kutatások során. 

 

Irodalom: 
COVEY, Denise Troll: Usage and Usability Assessment: Library Practices and Concerns. 

http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/contents.html.[2010.08.22.] 

FIDY Judit – MAKARA Gábor: Biostatisztika. http://www.tankonyvtar.hu/statisztika/biostatisztika-080904-92. 

[2010.09.22.] 

ISO/IEC (2004): Software engineering-Product quality: Part 4: Quality in use metrics. ISO/IEC. 
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ISZÁLY FERENC ZALÁN :  A mobilkönyvtárak és  az internet  szerepe  

a kulturális  esélyegyenlőség megvalósításában  

I. A mobilkönyvtárak célja, jellemzői: 

A mobilkönyvtári ellátás fő célja, hogy a kistelepüléseken élők, a hátrányos helyzetűek vagy 

közvetlenül, vagy közvetve hozzáférjenek a hatékony és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz.  

A mobilkönyvtár, mozgókönyvtár (bibliobusz) főbb jellemzői: 

– Gyéren lakott, könyvtárilag rosszul ellátott területeken biztosítja a könyvtári ellátást. 

– Menetrend szerint jelenik meg meghatározott helyeken. 

– Állománya néhány ezer kötet, s ezt időnként cserélik. 

– Az állományában nem lévő könyvekre is felvesz rendeléseket. 

A mozgókönyvtár szolgáltatási formái: 

– Mozgókönyvtár és fixen telepített szolgáltató pont együtt. 

– Speciális funkcióval működő mozgókönyvtár hátrányos helyzetű állampolgárok ellátására 

(pl. öregek, mozgáskorlátozottak, nemzetiségek). 

– Kizárólag mozgókönyvtár működik olyan területeken, ahol a lakosság nagyon szétszórtan 

él, és nem célszerű állandó könyvtárat fenntartani. 

A PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) projekt célkitűzései a mozgó 

könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatban: 

„Online elérhetési lehetőséget kell teremteni azoknak a felhasználóknak a számára, akiknek 

a közelében nincs könyvtár, például úgy, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatást IST -vel bővítik.‖ 

(IST: Információs Társadalom Technológiák) A PULMAN elősegíti, hogy a közkönyvtárak 

hozzájáruljanak az "e-Europe", azaz "elektronikus Európa" megvalósulásához. 

A közkönyvtárak Európában már jelenleg is biztosítanak szolgáltatásokat az alábbi csopo r-

toknak, de ezek eloszlása korántsem egyenletes a szolgáltatás típusát, minőségét vagy földrajzi 

helyét illetően: 

Fogyatékosok, gyerekek és fiatalok, idősek, munkanélküliek, kábítószerfüggők,  hajléktala-

nok, menekültek, rabok, bevándorlók, etnikai és kulturális kisebbségek, az iskolai oktatásból 

korán kikerülők, információ a polgárok jogaival kapcsolatban, az életen át tartó  tanulás támoga-

tása, vidéki lakosság, szegények. 

 

II. Néhány – mozgókönyvtár használatával kapcsolatos – 

külföldi könyvtári tapasztalat 

Mozgókönyvtári trendek Skandináviában (Finnország, Dánia, Norvégia, Svédország) 

Skandináviában igen nagy hagyománya van a mozgókönyvtáraknak, a bibliobuszt (és a 

"bibliohajót") a kistelepüléseken élők könyvtári ellátásának fő működőképes modelljeként tart-

ják számon. 

A skandináv mozgókönyvtárak főbb jellemzői: 

– A négy skandináv ország közül Finnországban működik a legtöbb mozgókönyvtár.  

– A buszokon rendszerint két számítógép is van, minden munkafolyamatot (beszerzési ad-

minisztráció, feldolgozás, kölcsönzés) gépen végeznek. 

http://www.ki.oszk.hu/old/pulman/dg/dgtarsadfelzark.html#fogyatek#fogyatek
http://www.ki.oszk.hu/old/pulman/dg/dgtarsadfelzark.html#gyerekek#gyerekek
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– Az esélyegyenlőség céljából egyre több szolgáltatást fejlesztenek ki a különböző kisebbsé-

gek, etnikai csoportok, gyerekek, idősek vagy fogyatékkal élők számára.  

– Az ezredforduló évében GSM-telefonokat kezdtek használni az online kölcsönzéshez, ami 

nagyon hatékonynak bizonyult. 

– Új mozgókönyvtári kezdeményezés a mobil multiszolgáltatás, melynek keretében más 

szolgáltatókkal - például a postával, bankkal - közösen működtetnének egy multifunkcio-

nális mobil szolgáltató pontokat. 

– Valamennyi jelenleg működő dán mozgókönyvtár képe megtekinthető a következő Web 

címen: http://www.filibussen.blogspot.com/ 

 

 
1. sz.kép: Dán mozgókönyvtár 

Forrás: http://www.filibussen.blogspot.com (2010.11.06.) 

 

– Norvégiában "Kérdezd a könyvtárat" típusú szolgáltatást is kipróbáltak. Lényege, hogy 

chat és sms-formájában. - 2004 őszétől - 32 nagyobb közkönyvtár előre meghatározott 

ügyeleti rend szerint ingyenesen válaszol a beérkező kérdésekre. 

– Könyvtárhajó alkalmazása. 

– A mozgókönyvtárak a közigazgatási egységeken, sőt az országhatárokon is átjárnak  

 

A Skandináv országok mozgókönyvtári adatai: 

 

 
1. sz. diagram: Mozgókönyvtárak Skandináviában 

Forrás: saját forrás 

Mozgókönyvtárak Skandináviában
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A Nyugat-Európai Mozgókönyvtári szolgáltatások főbb jellemzői 

Nyugat-Európában a kistelepülések könyvtári ellátásának legjellemzőbb formája a mozgó-

könyvtár. 

Jelenleg az innováció fő iránya: 

– A mozgókönyvtárak információkommunikációs eszközökkel való felszerelése. 

– A szolgáltatások speciális igényekkel rendelkező rétegek számára való alkalmazása.  

 

Az Egyesült Királyság mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

Nagy hagyományok, a különböző mozgóellátás-típusok legszélesebb választéka itt található. 

– Az 1500 fő alatti lélekszámú településeken bibliobusz szolgálja a könyvtári ellátást.  

– Az 1500 és 4000 fő közötti lélekszámú településeken konténerkönyvtár használata célsze-

rű. 

– A konténerkönyvtár mellett kidolgozták és alkalmazták azt a mozgókönyvtári ellátási for-

mát amikor csak a könyvtári bútorzatot szállítják (görgős könyvtári polcokat) egyik hely-

ről a másikra. 

– Elsősorban a fizikailag hátrányos helyzetűek számára működtetik a mozgókönyvtárt.  

– Jellemző a modern információkommunikációs eszközök beépítése - Internet elérés, e-mail, kü-

lönböző számítógép alkalmazások, fax stb. - a járművekbe. Az Anglia és Wales területén mű-

ködő mozgókönyvtárak 54%-a rendelkezik ezek legalább valamelyikével. 

 

Németország mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

– Németországban több évtizede sikeresen működnek a mozgókönyvtárak.  

– 2003-ban 150 mozgókönyvtárat működtettek az országban. 

– A gyerekek számára sok helyen az iskolai könyvtári ellátást is bibliobuszokkal oldják meg.  

– A francia-német határon a bibliobuszok mindkét irányban átjárnak és a szomszéd ország-

ban élő nyelvi kisebbség számára szolgáltatnak. 

– A felhasználók között jelentős számban idősek, hátrányos helyzetűek, külföldi családok 

gyermekei is. 

– A mozgókönyvtárak közös honlappal rendelkeznek az Interneten 

(http://www.fahrbibliothek.de/). 

 

 
2. sz. kép: Német mozgókönyvtárak közös honlapja 

Forrás: http://www.fahrbibliothek.de/ (2010.11.08.) 

http://www.fahrbibliothek.de/
http://www.fahrbibliothek.de/
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Az egyes mozgókönyvtárakra kattintva az adott könyvtár kínálatáról, megállóiról, mene t-

rendjéről, a nyitva tartási időpontokról, a szolgáltatásokról és az elérhetőségi adatokról lehet 

tájékozódni. 

 

Mozgókönyvtári szolgáltatások Közép-Kelet Európában 

Leginkább az újrakezdés (1990-es évek), és a meglévő szolgáltatási rendszerek korszerűsítése 

jellemző. 

Szlovénia mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

– 1998-ban összesen 9 mozgókönyvtár üzemelt. 

– Mariborban 1974-ben indították el a mozgókönyvtári szolgáltatást, jelenleg összesen 49 

megállóhely. 

– 1998-ban a maribori könyvtár számára új bibliobuszt építettek, melyen számítógépes kö l-

csönzésre és keresésre van lehetőség a COBISS adatbázisban. 

– A muraszombati könyvtárban 1995-ben került sor bibliobusz vásárlásra. Jelenleg a buszon 

5,000 könyvtári egység található, rendelkeznek tévékészülékkel, videóval, rádióval, CD le-

játszóval. A kölcsönzés számítógéppel történik. Online eléréssel lehet keresni a COBISS 

könyvtári adatbázisban. Jelenleg 13 község területén 115 megállóhelyen várja az  olvasói-

kat. 2000 szeptemberétől a muraszombati bibliobusz magyarországi területekre is átjár há-

romhetente. 

 

Horvátország mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

– Több mint 90 éve működnek mozgókönyvtárak. 

– A ‘70-es években 16 darab volt szolgálatban, melyből mindössze 6 élte meg az ezredfordu-

lót. (Háború, járművek elöregedése.) 

– Mindezek ellenére kiváló eredményeket produkált a maradék hat jármű, ugyanis 1999 -ben 

átlagosan naponta 434 használó vette igénybe a bibliobuszokat 964 dokumentumot kölcsö-

nözve. 

– Jelenlegi céljaik: a szolgáltatás fenntartása, továbbfejlesztése, elsősorban a fizikailag há t-

rányos helyzetű használók ellátására, könyvtárhajó indítása az Adrián.  

 

Szlovákia mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

– Csak 1994-ben indult be mozgókönyvtári ellátás. 

– 2 bibliobusz, heti kölcsönzési ciklussal. Az útvonal teljes hossza 431 km, 74 megálló. 

– A könyvtárban (svidniki) önálló osztályt alkotnak a mozgókönyvtár dolgozói. A 2 jármű-

vön összesen 7 személy végzi a szolgáltatást: 1 osztályvezető, 2 könyvtárosnő, 2 gépko-

csivezető, 1 gépkocsivezető-raktáros, és 1 munkatárs az állomány feldolgozására. 

– 1. bibliobusz: 39 községet lát el a svidniki körzetben, 10 útvonala van, hetente 22 óra 15 

percen keresztül van szolgálatban. Útjainak átlagos hossza 68 km (heti 340 km)  

– 2. bibliobusz: 38 községet lát el a stropkovi körzetben, 10 féle útvonala van, amelyek átla-

gos hossza 83,6 km (heti 418 km) 

– Jellemző a gyermekkönyvek túlsúlya. A lakosság nagyon pozitívan fogadta a mozgó-

könyvtárak bevezetését. 
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A mozgókönyvtárak a tengerentúli területeken is nagy hagyományokkal rendelkeznek. 

Az Amerikai Egyesült Államok mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

− Amerikai Egyesült Államokban 1905-ben egy Mary Lemist Titcomb nevű farmer indította 

útjára az első mozgókönyvtárat, egy ló vontatta szekér segítségével. 

− Ma is a bibliobusz maradt a vidéki könyvtárellátás legfontosabb eszköze.  

− Jelenleg több mint 1.100 mozgókönyvtár működik az Egyesült Államokban. A megállóhe-

lyek 75%-a 5.000 lakos alatti településeken van. A mozgókönyvtárak használóinak 63%-a 

nő, és 51%-a 18 éven aluli személy. 

− A mozgókönyvtári szolgáltatások fejlődését jelenleg két meghatározó trend jellemzi:  

– A mozgókönyvtárak egyre inkább a fizikailag hátrányos helyzetűek (mozgássérült, látás -, 

halláskárosult felhasználók) számára jelentenek alternatívát. Ennek érdekében egyre több 

bibliobuszt szerelnek fel kapaszkodóval, mozgássérült feljáróval, és több alacsony padlós 

jármű kerül forgalomba. 

– Az amerikai fejlesztések mindinkább az elektronikus bibliobusz (cybermobile) irányába 

mutatnak, ahol a vezeték nélküli Internettel online kapcsolat létesíthető. 

− A mozgókönyvtár az Egyesült Államokban rendszerint valamely más kistelepülési szolgálta-

tási formával együtt működik. (Postai könyvküldő szolgáltatás, letéti gyűjtemény, kábeltévé 

szolgáltatás) 

Ausztrália mozgókönyvtárainak főbb jellemzői: 

– Szükségessége: nagy távolságok, kicsiny népsűrűség, az élethosszig tartó tanulás feltétele-

inek biztosítása. 

– Az ország déli területeinek kivételével mozgókönyvtárakkal biztosítják a lakosság könyv-

tári ellátását. 

– A szolgáltatások egyre inkább az időseket és a hátrányos helyzetű felhasználókat célozzák 

meg. 

– Az ezredforduló környékén 21 új járművet adtak át Victoria államban  

– A mozgókönyvtár nagy népszerűségnek örvend, melynek oka a kiváló felszereltség és a 

sokoldalú szolgáltatások. (Mozgássérülteket kerekesszékkel együtt hidraulikus lift képes 

beemelni a kölcsönző térbe.) 

Ausztráliában úgy látják, hogy a 21. században is ez a szolgáltatási forma a legmegfelelőbb 

arra, hogy kielégítsék a széles társadalmi rétegek olvasási igényét, ugyanakkor az információ-

szolgáltatásban is képes eleget tenni a digitális kor igényeinek  

 

III. A mobilkönyvtárak helyzete, szerepe Magyarországon  

III.1. A mobilkönyvtárak működésének törvényi háttere: 

Az 1997-es könyvtári törvény szerint a központi támogatás igénybevételére csak azok a 

könyvtárak váltak jogosulttá, amelyek szerepeltek a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén .  

A 23/2004. (XI. 20.) kormányrendelet szerint olyan önkormányzat is igényelhet érdekeltség-

növelő támogatást, amely nem tart fenn nyilvános könyvtárat, de megrendeli, vagy társulás út-

ján biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat. (Többcélú kistérségi társulás.)  

A 65/2004. (IV. 15.) rendelet szerint a többcélú kistérségi társulások támogatásban részesü l-

hetnek. Az 5/2005. évi (I.19.) kormányrendelet kimondta, hogy a korábbi pályázati norma he-



492 

lyett normatív támogatás jár a többcélú kistérségi társulások számára, amit a mozgókönyvtári 

feladatok ellátására és fejlesztésére is lehet fordítani. 

 

III.2. Néhány megye, kistérség mozgókönyvtári (bibliobusz) ellátási adatai (2004-2007): 

 
 

 
3. sz. diagram: Mozgókönyvtári adatok 

Forrás: saját forrás 

 

III.3. Néhány hazai mobilkönyvtár lényegi bemutatása 

 

A Nagykanizsai Mobilkönyvtár főbb jellemzői: 

– Hetente 3 kistérségben, 22 faluba jár. 

– A városi könyvtár hat dolgozója vesz részt a programban. 

– Utánfutóval történik a könyvek, folyóiratok, videók, DVD-k szállítása. 

– Naponta kilenc helységet tudnak felkeresni. 

– A költségeket állami normatívából állják a települések. 

– Nagyban segíti a mozgókönyvtári munkát is, a Hollis István Városi Könyvtár által működ-

tetett Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő rendszer. (www.nagykar.hu)  

 

A Ceglédi Mozgókönyvtár főbb jellemzői: 

– 11 megállóhelyen biztosítja a külterületek és a nagyobb lakótelepek lakosságának könyvtá-

ri ellátását. 

– A mozgókönyvtárba óvodás kortól lehet beiratkozni. 

– A bibliobusz alapfunkciója a kölcsönzés. Állománya mintegy 3500 kötet könyv, folyóirat, 

képeslap. 

– Alkalmaz előjegyzést, készít irodalomjegyzéket és közvetíti a felnőtt részleg és a gye r-

mekkönyvtár szolgáltatásait 

– Tájékoztat, segít a köznapi információk beszerzésében, adatkeresésben, forráskutatásban.  

Mozgókönyvtári adatok
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– A gyermekolvasóknak évfordulókhoz, eseményekhez (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, 

Karácsony, stb.) kapcsolódó műsorokat, vetélkedőket is tartanak a könyvtárosok a 

bibliobuszon. 

– Online kölcsönzési lehetőség, a Ceglédi Központi Könyvtár Honlap segítségével.  

(http://www.cegledvk.hu/index.php?t=online_kolcsonzes) 

 
3. sz. kép: A Ceglédi Központi Könyvtár Honlapja 

Forrás: http://www.cegledvk.hu (2010.11.08.) 

 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és Szendrő Város Önkormányzata között -

megállapodás alapján- létrejött pályázati program (Mobil Könyvtár), amely 2005. január 1-től 

határozatlan időre szól, és a Bódva völgye 36 településének nyújt szolgáltatást, heti ciklusok-

ban, településenként 30 perc időtartamban. 

 

Az Encs kistérségi mozgókönyvtár ellátás főbb jellemzői: 

– 35 apró települést lát el. 

– Vegyes ellátást biztosít. (Mikrobuszos állomások és letéti helyek)  

– A kistérség könyvtári ellátása 2006-ban már 96%-os volt. 

– A mozgókönyvtári ellátás kiterjesztése a közeli, határon  túli magyar lakta településekre is. 

 

IV. Mobil és az Internet szerepe, előnyei a mozgókönyvtárak feladatainak ellátásában  

Az SMS szerepe: 

– Az olvasók részéről: Olvasói igények előzetes jelzése (Könyv, folyóirat, oktatási anyag, 

CD…), kölcsönzési idő meghosszabbítás, konkrét kérések előzetes jelzése, fogyatékosok 

problémái. 

– A mozgókönyvtár részéről: válaszok az olvasói igényekre, érkezési „pontos‖ időpont, vá l-

tozások időbeni jelzése, újdonságok. 

Technikai megvalósítás: 

SMS küldés és fogadás Ozeki SMS kliensben 

Az Ozeki NG SMS Gateway egy kiváló minőségű szoftver termék. A segítségével könnyedén 

meg lehet valósítani az SMS küldést és fogadást vállalati környezetben. A program jól használható 

automatizált SMS küldés, és automatizált SMS fogadás megvalósítására. Ez a megoldás lehetővé 

teszi, hogy SMS-t küldjön számítógépéről mobiltelefonokra és SMS-t fogadjon mobilkészülé-

kekről számítógépére. 

http://www.cegledvk.hu/index.php?t=online_kolcsonzes
http://www.cegledvk.hu/
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SMS küldés és fogadás web böngészőből 

Az Ozeki NG SMS Gateway alkalmazásával lehetőség van Web böngészőből történő SMS 

küldésre és fogadásra, mely egy gyors és megbízható SMS rendszer felépítését teszi lehetővé. A 

bejövő üzeneteket az Inbox (bejövő üzenetek) mappában lehet megtekinteni. 

 

Könyvtári online GSM-szolgáltatások 

Főbb jellemzők: 

Az online szolgáltatások alapvető célja, hogy a használó számára lehetővé tegyen olyan távoli, 

önkiszolgáló tevékenységeket, amelyekhez a személyes könyvtári jelenlét nem szükséges. (Kü-

lönösen fontos a fizikailag hátrányos felhasználók számára.) A webes online szolgáltatásokat az 

integrált rendszerek többsége képes megoldani. A T Series könyvtári rendszer alkalmas arra is, 

hogy könyvtári online GSM-szolgáltatást is nyújtson.  

A GSM (SMS) a kiválasztott könyvtári szolgáltatást a tömegesen elterjedt mobiltelefonokon 

keresztül, rövid szöveges üzenet küldésével oldja meg: 

– Passzív (informatív) adatok lehetnek kölcsönzési vagy nyitvatartási könyvtári információk, 

előjegyzésekkel, határidőkkel kapcsolatos emlékeztetők. 

– Aktív információ a lejárat hosszabbítása, az előjegyzés megszüntetése stb.  

– Automatikus szolgáltatás az újdonságokról és aktualitásokról való értesítés, az olvasójegy 

érvénytelenségéről szóló emlékeztető. 

 

A CORVINA INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER néhány főbb jellemző tulajdonsága: 

– Támogatja a modern kommunikációs eszközöket: SMS, email, Internetes ügyintézés stb. 

– Lehetőséget biztosít a rendszer a felszólítás ütemezésére is. Megadható, hogy mennyi tü-

relmi idő után, az olvasó melyik címére küldje a program a sürgetést. A könyvtáros vá-

laszthat nyomtatott, elektronikus vagy SMS felszólítás küldése közül.  

– A kölcsönzési modul lehetővé teszi a távoli, Interneten keresztüli használatot. (Offline 

kölcsönzés: kiadás, hosszabbítás, visszavétel, beiratkozás) 

 

Néhány - SMS használatával kapcsolatos - tapasztalat, működési információ a celldömölki 

Kresznerics Ferenc Könyvtár, és az e- Corvina Kft. véleményei alapján: 

– Az SMS-küldés – egy gombnyomással - ugyanazon felületen indítható, mint a nyomtatás. 

SMS-szám hiánya esetén a rendszer az e-mailt és posta levelet kínálja. A ráfordított idő 

kevesebb, mivel nincs papírelfogyás, begyűrődés stb. 

– A telefonos vagy postai értesítés költségesebb, mint az egész évre kötött átalánydíjas szer-

ződés SMS küldésére. (www.e-sms.hu) 

– Béreltvonalas Internetkapcsolattal az SMS-küldés nem jelent külön költséget. 

– Az olvasók elégedettek, mert gyorsan és biztosan megkapják az üzeneteket. 

 

 

http://www.e-sms.hu/
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4. sz. kép: e-SMS Főoldala 
Forrás: www.e-sms.hu (2010.11.08.) 

 

V. A számítógép, az Internet szerepe az esélyegyenlőség megvalósításában  

Az operációs rendszer kínálta lehetőségek 

A Windows operációs rendszer kisegítő eszközei arra szolgálnak, hogy a különleges igé-

nyekkel rendelkező felhasználókat hozzásegítsék a legalapvetőbb műveletek elvégzéséhez.  Az 

Operációs rendszer által kínált lehetőségek az érzékszervi és mozgásszervi problémákkal szen-

vedőknek: 

Képernyő- billentyűzet: mozgásukban korlátozott felhasználók számára nyújt segítséget a szá-

mítógép kezeléséhez. 

 

 
5. sz. kép: Képernyő billentyűzet 

Forrás: Windows operációs rendszer 

 

Lehetőség van nagyobb betűméret megjelenítés beállítására. 

 
 

 
6. sz. kép: Nagyobb betűméret megjelenítés 

Forrás: Windows operációs rendszer 

 

 

 

http://www.e-sms.hu/
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A Nagyító: a látásukban korlátozott felhasználóknak nyújt segítséget. 

 

 
7. sz. kép: A nagyító alkalmazása 

Forrás: Windows operációs rendszer 

 

Szövegfelolvasás: a nyomtatott szöveg kiejtett szavankénti visszajátszása.  

A Windows beállítása a siketek és a halláskárosultak számára : hangok helyett vizuális jelzések 

jelenjenek meg, vagy megnövelhetik kiadott hangok hangerejét. 

Hangfigyelő vizuális figyelmeztetések, például villogó címsor, ablak vagy sáv jelzi, ha a számí-

tógép hangot ad ki, megszólal a beépített hangszórója. 

Hangüzenetek kiírása: vizuálisan is megjelennek a hangüzenetek, például feliratok, szöveg vagy 

információs ikonok formájában 

Hangsémák: segítségével egyedi hang rendelhető az eseményekhez. 

 

VI. Az Online katalógusok és az Internet szerepe 

Integrált könyvtári rendszerek 

Az integrált könyvtári rendszerek fő feladatai: 

– Beszerzés/gyarapítás (Acquisitions) 

– Katagolizálás (Cataloging) 

– Folyóirat kezelés (Serials) 

– Számítógépes katalógus (OPAC) 

– Kölcsönzés (Cirtulation) 

Az Aleph 500 Integrált Könyvtári rendszer néhány főbb jellemzője,  tulajdonsága: 

– Grafikus felület 

– Valamennyi munkafolyamat automatizálása 

– MOKKA adatcsere (A magyar könyvtárak országos központi katalógusa)  

– WWW-OPAC (Az elektronikus katalógus szolgáltatása az Interneten) 

– Az olvasónak jogosultsága van megtekinteni a hálózaton keresztül a nála lévő könyvek lis-

táját, kívánság szerint hosszabbíthat, és előjegyzést is felvehet a keresett dokumentumokra.  

Többek között nagy pozitívuma az Integrált Számítógépes Könyvtári Rendszerek kínálta 

nagyszerű lehetőségnek, hogy mindenki – a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek, a moz-

gáskorlátozottak is - akár otthon tájékozódhat az Internet, a számítógépes katalógus segítségével 

arról, hogy a keresett könyv, dokumentáció hol található, mi a raktári jelzet, illetve a szakjelzet 

száma, hány példány van belőle, kikölcsönözhető-e stb. 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/access.chm::/access_hearing_cc.htm##


497 

Az Internet használata igazi esélyegyenlőséget teremt, hiszen mindenki naprakész informá-

ciókkal rendelkezhet, gyorsan, hatékonyan, optimálisan intézheti ügyeit az E-szolgáltatásokon 

keresztül: E-kormányzat, E-ügyintézés E-bank E-kereskedelem, E-vásárlás E-pályázatok, Szol-

gáltatások online ügyintézése (E-ON, TIGÁZ, UPC, Biztosítók…), Oktatási tudásbázisok (E-

learning, E-könyvtárak, távoktatás), Internetes-hirdetések, Internetes távmunka, E-

jegyvásárlások, stb. 

 

VII. Összegzés, javaslatok 

Egy „ideális‖ e-mobilkönyvtár felszereltsége, infrastruktúrája, szolgáltatása különös tekintettel 

az esélyegyenlőségre: 

Felszereltsége: 

– Reprezentatív, színvonalas busz. Kisegítő lehetőségek mozgáskorlátozottak részére. (Ka-

paszkodó, mozgássérült feljáró, alacsony padlós jármű) 

– Bőséges, reprezentatív könyvállomány, és rendelkezzen folyóiratokkal, magazinokkal, v i-

deokazettákkal, hangkazettákkal, öregbetűs könyvekkel, hangoskönyvekkel, idegen nyelvű 

kiadványokkal. 

– Tudományos, oktatási, könyv, zenei, film, szórakoztató CD-k, DVD-k, videók. 

– Mobil Internet elérés. 

– Min. 1 multimédiás számítógép a felhasználók részére is. Internet eléréssel, Online könyv-

tári katalógus, OPEC, E-mail, SMS szolgáltatási lehetőség. CD, DVD író, olvasó, 

webkamera, (szünetmentes tápegység) 

– Színes nyomtató, fénymásoló, scanner, multimédiás eszközök, digitális fényképezőgép. 

– WiFi 

– Olyan információkommunikációs technológia, mely növeli az esélyegyenlőséget a szolgá l-

tatásokhoz és az információkhoz való hozzáférés terén. 

Szolgáltatás: 

– Több számítógép használata, gyors Internet eléréssel. 

– Internet segítségével Online elérésű információk. A mozgókönyvtári kölcsönzések nyi l-

vántartása online módon történhessen, a városi könyvtár integrált rendszerében.  

– Információk jelzése e-mail-ben, SMS-el (Változások, újdonságok, egyéb információk, 

könyv, dokumentum előzetes igénylés, határidő meghosszabbítás…) 

– Az Online katalógus, az SMS, az E-mail oktatása a mobilkönyvtár optimális használatával 

kapcsolatosan. (A GSM-telefonok használata) 

– Wifi szolgáltatás 

– Viszonylag naprakész információtechnológia 

– Online katalógusok elérése az olvasók számára is. 

– "Kérdezd a könyvtárat" szolgáltatás chat, és sms formában. 

– Felhasználói számítógépekről nyomtatási és Skype, Messenger kommunikációs lehetőség 

– CD-ROM, DVD-használat lehetősége 

– Fénymásolási, scanner-rezési, faxolási lehetőség 

– Elérhetők legyenek a Megyei Könyvtárak és Információs Központok számítógépes rend-

szerei. 
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– Speciális szolgáltatások a különböző kisebbségek, etnikai csoportok, gyerekek, idősek 

vagy fogyatékkal élők, a fizikailag hátrányos helyzetűek számára. 

– A mozgókönyvtárak rendelkezzenek közös Honlappal, mely tájékoztat az adott könyvtár 

kínálatáról, megállóiról, menetrendjéről, a nyitva tartási időpontokról, a szolgáltatásokról 

és az elérhetőségi lehetőségekről. (E-Könyvtárhajó, E-mobilkönyvtár pl.: a Balaton körül.) 

 

Irodalom: 
FEHÇR Miklós (2007): Gondolatok a mozgókönyvtári ellátás gyakorlati tapasztalatairól szervezett konferencia kap-

csán. In: Könyvtári levelező/lap,7:15. 

KOKAS Károly (1992): Új integrált könyvtári rendszerek a hazai piacon. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 

39. évf./7-8:311. 

NAGY Tünde (2009): A mozgókönyvtári ellátás hazai és külföldi gyakorlata. Debrecen. 29-38. 

http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p_45-sms-web-bongeszobol-sms.html (2010.11.08.) 

http://www.e-corvina.hu/files/corvina/Corvina_ismerteto.pdf (2010.11.08.) 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4512&issue_id=475 (2010.11.08.) 
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TÓT H MÁT Ç :  A tevétől  a kibermobil ig –  mozgókönyvtárak a 

nagyvilágban  

Bevezetés 

A modern közkönyvtár funkciórendszerében a négy kiemelt terület a kultúraközvetítés, a tanu-

lás támogatása, az információs igények kielégítése, valamint a rekreáció elősegítése, mindezt a 

könyvtárakat igénybe vevő közösségek tagjai számára az esélyegyenlőség biztosításával. Ennek 

egyik – és szerte a nagyvilágban a legelterjedtebb – megoldása a mozgókönyvtár és annak kü-

lönböző formái, hiszen a ritkán lakott területeken a lakosság számára kellő  dokumentumválasz-

tékot csak az állomány mozgatásával lehet biztosítani  (TÓTH, 1997). 

Az előadás célja áttekinteni a nemzetközi mozgókönyvtári trendeket, illetve demonstrálni 

ezen kezdeményezések sokszínűségét. Arra keressük a választ, hogy a mozgókönyvtárakat mi 

tudta a ritkán lakott területek ellátásának élvonalában tartani már több mint egy évszázadon át a 

legkülönbözőbb földrajzi körülmények között, a legkülönfélébb történelmi korokban.  

Az előadás részben külföldi publikációk eredményeit foglalja össze, másrészt támaszkodik a 

szerző személyes tapasztalataira, mozgókönyvtári dolgozókkal lefolytatott személyes beszélge-

téseire. Külön figyelmet szentelünk a különleges – az adott ország helyi viszonyaihoz illeszke-

dő – mozgókönyvtári szolgáltatásokra. 

 

Szakirodalmi szemle 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Könyvtári Osztálya a 2003-2007 közötti idő-

szakra kitűzött stratégiai céljaiban kiemelt fontosságú feladat volt a regionális könyvtári ellátás 

fejlesztése. Hosszú távú célkitűzésként fogalmazták meg,  hogy a kistelepüléseken és a kisvá-

rosokban élők ugyanolyan színvonalú könyvtári ellátást kapjanak, mint amit az ODR tagkönyv-

tárainak közvetlen használói (SKALICZKI, 2003). Ennek érdekében indították útjára a KSZR-t 

(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer), amelynek kialakításához kapcsolódó kutatásokban 

foglalkoztak először terjedelmesebben a mozgókönyvtárak üzemeltetésének külföldi gyakorlata-

ival a Könyvtári Intézet munkatársai. Ezen kutatásoknak a legfőbb célja az volt, hogy a kistele-

pülések számára potenciálisan megrendelhető könyvtárellátási szolgáltatási formákról minél 

teljesebb körű áttekintést készítsenek. Ehhez a Nyugat-európai és a tengerentúli fejlett országok 

gyakorlatait tanulmányozták és kiemelten foglalkoztak a könyvtárbuszokkal (MIHÁLY, 2002; 

TÓTH, 2004). Ezen dolgozatok jellemzője, hogy a külföldi mozgókönyvtárakat a kistelepülési ellá-

tás szemszögéből vizsgálták. 

Közvetve szintén a Könyvtári Intézet KSZR kutatásaihoz kapcsolódóan jelent meg egy átte-

kintés a skandináv könyvtárügy aktuális mozgókönyvtári trendjeiről (TÓTH, 2005). A KSZR 

elindítását követően szükség volt egy átfogó kiadványra, amely a koncepcióhoz kapcsolódó 

elméleti és gyakorlati tudnivalókat tartalmazza. Ebben is helyet kapott egy könyvtárbuszokkal 

foglalkozó tanulmány (TÓTH, 2007). 

 

A mozgókönyvtárak 

A mozgókönyvtárak kialakulásának hátterében az a felismerés húzódik, hogy az elszórtan élő 

lakosság számára csak akkor lehet a városokéval megközelítőleg azonos színvonalú szolgáltat á-

sokat nyújtani, – ezzel elősegítve az információs esélyegyenlőséget – ha magát a könyvtárat, 
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annak állományát folyamatosan mozgatják (TÓTH, 2007). A cél nem lehet más, mint az erők 

centralizálása és a szolgáltatások decentralizálása, ami a kistelepülések könyvtári ellátásának 

különböző formái között meghúzódik (TÓTH, 1997). 

Az első mozgókönyvtárak a 19. és a 20. század fordulóján jelentek meg. Kentucky államban 

1887-ben indult el az utazó könyv projekt, amelynek a folytatása volt a máig is működő mozgó-

könyvtári szolgáltatás (CROWDER, 2002). 1905-ben Washington államban is elindult egy moz-

gókönyvtár. Egy nagy fekete kétlovas szekér külsején 2560 kötet volt elhelyezve; a szekeret egy 

könyvtáros hajtotta, a környéken lakó farmerek házánál állt meg, és térítés nélkül kölcsönzött 

nekik állományából (LEVINSON, 1991). 

 

 

 
1. sz. kép: Mozgókönyvtár 1905-ből az Egyesült Államokból 

Forrás: LEVINSON, 1991 

 

A mozgókönyvtárak jellemzően autóbuszokban, teherautókon és nyergesvontatókon kaptak 

helyet. Ezek a járművek egyben a mozgókönyvtárak típusait is meghatározták  (PESTELL, 1991). 

A könyvtárbuszok valamennyi kontinensen jelen vannak. Magyarországon több (pl. az Edelényi 

és Encsi) kistérségben is működnek könyvtári minibuszok, Pécsett pedig jelenleg folyik egy 

mozgókönyvtári projekt indítása. A környező országok közül Ausztriában, Szlovéniában, Hor-

vátországban és Szlovákiában is jelen van ez a szolgáltatási forma. Európában Skandináviában 

és Nagy-Britanniában van igen sok mozgókönyvtári egység, de az öreg kontinens fejlettebb 

felén minden országban találhatunk ilyenre példát. 

A mozgókönyvtárak szerepe a fejlett országokban átalakult az elmúlt évtizedben. Ahogy az 

internet a nehezebben megközelíthető helyeken is egyre inkább elterjed, a mozgókönyvtárak 

szerepe az információellátásban egyre kisebb. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret szánnak 

olyan speciális közkönyvtári feladatoknak, mint az információs műveltség terjesztése, vagy a 

hátrányos helyzetű rétegek ellátása. Míg egyik oldalon a költségvetési megszorítások miatt le-

építik a mozgókönyvtári egységek számát, egyre több speciális funkcióval bíró könyvtárbusz 

projekt indul (TÓTH, 2005, 2007). Ennek jellemző példája a finnországi internetbusz, a Netti-

Nysse, amelyet Tampere városi könyvtára működtet 2001 óta. A járművet számítógépekkel sze-
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relték fel és információs műveltség tanfolyamokat tartanak benne a város lakosainak (HARJU, 

2004). 

 

Mozgókönyvtárak különböző közlekedési eszközökön  

A mozgókönyvtárak legelterjedtebb járműve az autóbusz, illetve a könyvtárrá alakított teherau-

tó vagy nyergesvontató, de a különböző földrajzi adottságokhoz igazodva számos más formája 

is megjelent. 

Afrikában az első mozgókönyvtárak az ötvenes évek elején jelentek meg. Itt a hagyományos 

autóbusz és teherautó mellett, csacsifogatok és kerékpárok segítségével juttatják el a használók-

hoz a dobozokba csomagolt könyveket. Kenya északkeleti tartományában a mostoha éghajlati 

és közlekedési feltételek miatt azonban a teve az egyetlen közlekedési eszköz a pásztorkodással  

foglalkozó népesség elérésére. 

A tevekönyvtári programot 1996-ban indította a kenyai nemzeti könyvtár Garissa Körzetben 

egy körülbelül 10 km sugarú körben. Garissában van ugyan a nemzeti könyvtárnak egy fiókja, 

de olyan nagyok a távolságok, hogy a helyi lakosság jelentős része nem tud élni ezzel a lehető-

séggel, ezért kell nekik helybe vinni a dokumentumokat (ATUTI, 2002). A tevekönyvtári részleg 

négy főből áll, egy könyvtárosból, egy tevehajcsárból és két segéderőből. Ők három tevét hajta-

nak, amelyekre négy doboz van felerősítve kb. 300 helyi nyelven, szuahéliul vagy angolul írott 

könyvvel. A kényelmet a szintén a tevékre felpakolt sátrak, asztalok, székek és esernyők bizto-

sítják. Kétféle szolgáltatás van: helyben használat és kölcsönzés. A beszerzés és a feldolgozás 

Nairobiban, a Nemzeti Könyvtári Központban zajlik. 

 

 
2. sz. kép: A kenyai tevekönyvtár  

Forrás: BBC News 

 

Hatféle útvonalon közlekedik a karaván. Központokban, falvakban és egyéb helyeken (pl. 

iskoláknál) állnak meg, lemálházzák a tevéket és felverik a sátrakat. Egy 1998 -ban készített 

felmérés szerint a tevekönyvtári szolgáltatás használói jellemzően 14 év alatti gyerekek (48%) 

illetve 15-20 év közötti fiatalok (35,5%). A nők iskolázatlanságának tudható be, hogy a haszná-

lók 72%-a férfi (ATUTI, IKOJA-ODONGO, 1999). 
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Kenya középső részén Mathira körzetében helyi közösségi kezdeményezésre alakult ki egy 

érdekes szolgáltatási forma, amely lényegében a csereletét és a mozgókönyvtár ötvözete. A ré-

gió általános iskolái együtt vásárolnak könyveket, azokat 1 hónapig kölcsönzik a helyi gyere-

keknek, majd ezután motorbiciklivel továbbszállítják a következő iskolába. Így sokszorozzák 

meg az anyagi lehetőségeiket (ATUTI, 2002). 

Az állatok közül a szamarat alkalmazzák a leggyakrabban könyvtári célra szerte a nagyv i-

lágban. 

Kolumbiában kifejezetten a farmokon élő gyerekeknek indította el szamárkönyvtári szolgál-

tatását, a „Biblioburro‖-t Luis Soriano Boroquez, La Gloria-i helyi tanító. A saját 3480 darabos 

könyvtárából szállít a gyerekeknek könyveket, számukra előadásokat tart és segít nekik a házi 

feladataik elkészítésében. A dokumentumok „Alfa‖ nevű szamarára szerkesztett két enyhén be-

felé dőlő polcon vannak. Hétvégente 8 órán át tart egy kör, amíg valamennyi települést körbe-

jár. Amikor megérkezik, összeszerel egy műanyag asztalt, e körül tudják a gyerekek lapozgatni 

a könyveket (CANAVESIO, 2009). 

 

 
3. sz. kép: Luis Soriano Boroquez felolvas a gyerekeknek  

Forrás: http://www.ayokaproductions.org/content/biblioburro-behind-scenes 

 

Venezuelában a helyi egyetem kezdeményezte, hogy öszvérek segítségével szállítsák a 

könyveket a hegyekben elszórtan élő vidéki lakosságnak. A gyerekek – ugyanis a használók 

zöme itt is közülük kerül ki – a kikölcsönzött könyveket egymás közt is cserélgetik. A 

„biblioöszvér‖ szolgáltatásban már nem elégednek meg a papír-alapú dokumentumokkal. A 

tervek szerint a közeljövőben a szamarakon laptopokat és projektorokat is visznek, a banánfák 

alá pedig vezeték nélküli modemeket helyeznek ki, amivel lehetővé válik, hogy internetezzenek 

is a helyiek. A cél ezzel már nem csak a művelődés és az információszerzés elősegítése, hanem 

sokkal inkább egy komplex életminőség-javítás, hogy a földművesek képesek legyenek email-

ben kapcsolatot tartani a külvilággal (BBC, 2007). 

Etiópiában, Awassa városban szintén szamarak szállítják a dokumentumokat a használókhoz 

egy nagy, könyvekkel megrakott szekeret húzva. A szolgáltatás egyszerre szolgálja a helyi – 

amharic – nyelven való írástanulást és a gyerekek könyvekkel való ellátását. Etiópiában az em-

bereknek jellemzően nincsenek otthon könyveik, aminek egyik oka, hogy amharic nyelvű 

könyvkiadás sem létezett az elmúlt években. A szamárkönyvtár ötlete egy az Egyesült Álla-

mokba kivándorolt lokálpatrióta fejéből pattant ki, aki megalapította az Ethiopian Books for 

http://www.ayokaproductions.org/content/biblioburro-behind-scenes
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Children and Educational Foundation (Etióp Gyermekkönyvek Oktatási Alapítvány) nevű sze r-

vezetét, amely célul tűzte ki, hogy betölti ezt a hiányt. Az alapítvány angol, amharic és sidama 

nyelveken ad ki gyermekkönyveket, amelyeknek a megvásárlását a szegény családok rendsze-

rint nem engedhetik meg maguknak. Ezért van szerepe a szamárkönyvtárnak, amely mindenk i-

hez eljuttatja az olvasás és a tanulás lehetőségét (BLUNT, 2009). 

 

 
4. sz. kép: Szamárkönyvtár Awassában  

Forrás: BBC News 

 

Zimbabwében Nkayi körzetében szintén működnek az etiópiaihoz hasonló szamarak vontatta 

könyvtári egységek (TATE, 2001). 

Thaiföld északi részén – szintén a helyi sajátosságoknak megfelelően – elefántokkal szállít-

ják a könyveket 46 kicsiny falu lakóinak. Az állatok a könyvekkel megrakott dobozok mellett 

szállítottak parabolaantennát, generátort, számítógépeket, videó és CD lejátszókat valamint táb-

lákat, amelyekre írni lehet. A technikai eszközök igen széleskörű szolgáltatási paletta kialakítá-

sát teszik lehetővé, hiszen az olvasás mellett internetes és multimédia tartalmakhoz is hozzáfér-

hetnek az használók. A cél ebben az esetben is több mint könyvtári ellátás, hiszen az írástuda t-

lanság ellen küzdenek. A projekt ezzel érdemelte ki 2002-ben az UNESCO „literacy‖ (művelt-

ség, írástudás) díját (IFLA, 2002). 

 

 
5. sz. kép: Elefántkönyvtár Thaiföldön  

Forrás: IFLA, 2002 
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Könyvtárhajó a világ valamennyi kontinensén üzemel valamilyen formában, jellemzően fo-

lyókon, de ahol szükséges ott tengeren is. Ezekkel a vízparti, szárazföldi úton mégis nehezen 

megközelíthető helyek könyvtári ellátását tudják biztosítani. 

Laoszban, Luang Prubang helyi közkönyvtárában működtetnek egy könyvtárhajót, amely a 

Mekong folyón teljesít szolgálatot. A hosszú, fedett csónak két oldalán, polcokon vannak elhe-

lyezve a könyvek. A helyben használat és a kölcsönzés lehetősége mellett rendszeresen tartanak 

mesedélutánt a gyerekeknek. A mozgókönyvtár ugyanis itt is elsősorban a gyerekek körében 

népszerű (POLT, 2009). 

Norvégiában a fjordok, kicsinyke szigetek lakosságát szintén egy úszó könyvtár látja el 

könyvekkel. A három megyei könyvtár közös fenntartásában működő „Epos‖ könyvtárhajó 

évente kétszer látogatja meg a tengerparton, szigetelten élőket, és nyújt nekik kölcsönzési és 

helyben használati lehetőséget. A székhelye Norvégia második legnagyobb városa, Bergen, 

Hordaland megye központja. A könyvtárhajót elsősorban gyerekek használják, így az állomány 

fele gyermekkönyvekből áll. Mivel a hajó viszonylag ritkán jut el az egyes településekre 

akármennyi könyvet ki lehet kölcsönözni. Ezzel a lehetőséggel a gyerekek rendszerint élnek is, 

és annyi könyvet visznek magukkal, amennyit csak elbírnak az iskolatáskájukban  (ØVSTEGÅRD, 

2000). 

 

 
6. sz. kép: Az Epos könyvtárhajó  

Forrás: FlickR 

 

Az Epos viszonylag nagy hajó édesvízi társaihoz képest, így a belsejében is meglehetősen 

nagy a tér, amely lehetőséget biztosít közösségi programok lebonyolítására is. Ez komplexebb 

szolgáltatási portfólió kialakítását teszi lehetővé. 
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7. sz. kép: Az Epos tágas belső tere  

Forrás: FlickR 

 

Költségvetési megszorítások miatt a könyvtárhajót az utóbbi években többször is megpró-

bálták megszűntetni a fenntartó önkormányzatok, de a lakossági tiltakozás eddig mindig életben 

tartotta a szolgáltatást. Többek között a Facebook közösségi portálon is folyt aláírásgyűjtés a 

„Redd Bokbåten!‖ (Mentsük meg a könyvtárhajót!) oldalon. Skandináviában ezen kívül Finnor-

szágban és Svédországban is működik könyvtárhajó, az Eposhoz hasonló formában. 

Nepálban vannak olyan települések, ahova semmilyen közlekedési eszközzel nem lehet el-

jutni. Itt egy 2005-ben induló projektben bambuszkosarakban, emberek hátán szállították a 

könyveket a távoli hegyvidéki településekre (DAHAL, 2004). A pályázati forrából megvalósuló 

projektről azóta semmilyen hír nem látott napvilágot. 

Könyvtár azonban nem csak négy- és kétkerekű járműveken vagy málhás állatok hátán, ha-

nem kötöttpályás közlekedési eszközökön is működhet: villamoson vagy vonaton.  

Magyarországon a második világháborút közvetlenül követően villamoskönyvtárakkal póto l-

ták a hiányzó városi fiókokat. Az első kettőt 1945. július 16-án és 23-án indították el, a Béke tér 

és a Bosnyák tér, illetve a kőbányai Liget tér és Kispest között. A két könyvtárrá alakított vi l-

lamos az ötvenes évekig szolgálta a fővárosi könyvtárhasználókat. Járművenként körülbelül 

3000 kötet elhelyezésére volt lehetőség, a szolgáltatás pedig nagyjából 1000-1000 olvasót von-

zott évente (TÓTH, 2007). A villamoskönyvtárakra a lebombázott fiókkönyvtárak újjáépítését 

követően nem volt szükség, ezért szüntették meg a szolgáltatást. A budapesti villamoskönyvtár 

mindenesetre hűen példázza a szolgáltatási forma rugalmas voltát, a kényszerítő körülmények-

hez való igazodás képességét. 
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8. sz. kép: A budapesti villamoskönyvtár  

Forrás: http://villamosok.hu/nza/bb-c.html 

 

Bangkokban hajléktalan gyerekek számára rendeztek be egy vonatot könyvtárnak. Ebben a 

projektben a közlekedési eszköz nem arra szolgál, amire a többi esetben: a dokumentumok  szál-

lítására, hanem elsősorban olvasóteremként. A vasúti rendőrség és a könyvtár közös projektje 

az utcára került gyerekeket úgy próbálja távol tartani a bűnözéstől, hogy vonzó tevékenységeket 

kínál a számukra. A három kocsiból álló szerelvény egy oldalsó  vágányon áll, egy rendőrőrs 

tőszomszédságában. Az első kocsiban van a könyvtár, a másikban tanterem, a harmadikban le-

het számítógépet használni és zenét hallgatni. A nyomornegyedek lakói és a hajléktalanok szá-

mára a mozgókönyvtár jelenti a kitörési lehetőséget, a tanuláson keresztül az utat a normális 

élethez (IFLA, 2002). 

 

Összegzés 

A dolgozatban igyekeztünk áttekintést adni a mozgókönyvtár mint szolgáltatási forma sokszínű 

alkalmazhatóságáról valamint röviden áttekinteni a nemzetközi trendeket. Arra kerestük a vá-

laszt, hogy a mozgókönyvtárakat mi tudta a ritkán lakott területek ellátásának élvonalában ta r-

tani már több mint egy évszázadon át a legkülönbözőbb földrajzi körülmények között, a legkü-

lönfélébb történelmi korokban. Ehhez személyes tapasztalatok és a szakirodalom eredményei-

nek összegzését végeztük el elsősorban szélsőséges földrajzi körülmények között működő moz-

gókönyvtári szolgáltatásokat bemutatva. 

Bár a fejlett országok esetében – elsősorban az internet-hozzáférés terjedésével párhuzamo-

san – az utóbbi években leépítik a könyvtárbuszok számát, egyre több speciális rendeltetésű 

mozgókönyvtári egység kezdte meg működését. 

A szolgáltatási forma sikeressége kétségkívül az, hogy a mozgókönyvtárak fejlesztése mö-

gött húzódó alapelv – az erők centralizálása és a szolgáltatások decentralizálása (TÓTH, 1997) – 

tág kereteket határozott meg ezen szolgáltatások tartalmának meghatározására. Ezen alapelv a 

legkülönbözőbb korokban, a legkülönfélébb földrajzi adottságok mellett is átültethető volt a 

gyakorlatba: a mozgókönyvtárak pedig rugalmasan alkalmazkodtak a könyvtár változó funkció-

ihoz. 

 

http://villamosok.hu/nza/bb-c.html
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SZABOLCS INÇ OROSZ HAJ NALKA :  Könyvtárbusz -projekt  

Előzmények 

A jogelőd Csorba Győző Megyei Könyvtár 2006-ban nyújtott be először pályázatot a könyvtár-

busszal történő könyvtári szolgáltatás beindítására Baranya megyében. A felhívást a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal a 

KÖZKINCS HITELPROGRAM-II címmel hirdetette meg. Akkor a pályázati forrás elégtelen-

sége miatt (az önrésszel együtt 50 millió forint volt a megpályázható összeg) lépett vissza az 

intézmény. 

A második pályázat 2008-ban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) kereté-

ben a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz‖ 

támogatására - Kódszáma: TIOP-1.2.3-08/1-2008; készült (Kalányos Katalin, akkori igazgató 

pályázata alapján), mely az első elbíráláskor sikertelen volt, majd a 2009-ben - a pályázati for-

rások megnövelése után - nyertessé nyilvánították. 

A pályázatokról a következő hír jelent meg a világhálón: 

Országszerte 204 könyvtár infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg 2010 végéig az Európai 

Unió több mint 2,2 milliárd forintos támogatásával a Tudásdepó Expressz elnevezésű program kere-

tében. A kezdeményezésnek köszönhetően elindulhat Magyarország első könyvtárbusza is. 

A pályázat célja, hogy a tanulók, tanárok, érdeklődők az ország legkisebb, legtávolabbi tele-

pülésének könyvtárából is megrendelhessék az ország bármely más bibliotékájában őrzött do-

kumentumokat. A pályázatban kötelezően megvalósítandó feladat volt a fogyatékkal élők szá-

mára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatások fejlesztése, de a kiírás a működő könyvtár-

ral nem rendelkező kistelepüléses körzetekben könyvekkel, folyóiratokkal, számítógépekkel, 

internetkapcsolattal felszerelt, rendszeres időközönként érkező mozgókönyvtári rendszer kiala-

kítását is megcélozta. 

Az NFÜ tájékoztatása szerint a program első ütemére 87 pályázat érkezett be, ezek közül 84 

felelt meg a feltételeknek. A tartalmában jó minőségűnek ítélt pályázatokból a rendelkezésre 

álló, megnövelt forráskerettel 33 nyertes projekt született, amelyből 30 konzorciális, így össze-

sen 204 könyvtár javíthatja szolgáltatásai színvonalát. Az egy-egy projektre jutó támogatások 

összege 100 millió és 7,7 millió forint között mozgott; az elbírálásnál előnyben részesültek a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek könyvtárai. A pályázat segítségével elindulhat Magyaror-

szág első könyvtárbusza: a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár 26 hátrányos helyzetű roma 

településen működteti majd a mozgókönyvtári ellátást. Minden pályázatban megtalálható a fo-

gyatékkal élők számára biztosított korszerű informatikai infrastruktúra - így Braille-nyomtatók, 

képernyőolvasó szoftverek vagy felolvasó készülékek - beszerzése is.  

A jogelőd könyvtár a "Könyvtárbusz beszerzése a Csorba Győző Megyei Könyvtár részére, 

a kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű csoportok ellátása érdekében" című nyertes pályáza-

tának lebonyolítására 99.999.170.- forintot nyert. A támogatott pályázat - szerződéskötés utáni - 

megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2009. szeptember 15-e volt. A pályázatban megfo-

galmazottak kivitelezését pályázatíró cég (a szigetvári Zöld Zóna Egyesület), illetve közbesze r-

zési tanácsadó is segítette. 
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Mindezek ellenére az első alkalommal kiírt közbeszerzési eljárás a könyvtárbusz beszerzésé-

re eredménytelenül zárult 2009. december 27-én, mert nem jelentkezett egyetlen gyártó cég 

sem, amelyik elkészítette volna a speciális járművet. 

 

A könyvtár új helyzete és feladatai 

A Baranya Megyei Önkormányzat (2009. november 6-án) és Pécs Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata (2009. november 5-én) társulást hozott létre: Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás
1
 

néven, úgy hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtárat megszűntették, s integrálták a szintén 

megszüntetett Pécsi Városi Könyvtárral.
2
 November 12-én a Társulás Tanácsa 4/2009. (XI.12.) 

sz. határozatával elfogadta a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Alapító Okiratát, mely-

nek jogutódlással történő tényleges működése 2010. január elsején kezdődött el. Az intézmény 

új, először megbízott, majd március elsejétől 5 évre megbízott vezetője jómagam lettem.  

2010 tehát nagyívű változássorozatot hozott a könyvtár életében. Mindezek következmé-

nyeként egyszerre több - az eddig könyvtárszakmai munkát és működést alapjaiban megváltoz-

tató - folyamat indult el az intézményben: 

a.) Új stratégiai terv készült; 

b.) A szervezeti struktúra és a könyvtár osztályszerkezete átalakult és megerősödött;  

c.) Elkezdődött a pécsi fiókkönyvtárak racionalizálási tervének végrehajtása;  

d.) Az első félév kiemelt célja volt: az intézmény Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és 

Tudásközpontba (a továbbiakban Tudásközpont) való átköltöztetésével kapcsolatos 

feladatok tervezése, szervezése, elvégzése; 

e.) Az első negyedévben megtörtént a Könyvtárbusz Projekt teljes átdolgozása.  

 

Könyvtárbusz Projekttel kapcsolatos kiindulási helyzet és lépések  

2010-ben a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárnak - a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 

és Tudásközpontba (a továbbiakban: Tudásközpont) költöző önálló intézményként - egyik ki-

emelt feladata volt hálózati tevékenységének megerősítése (az új munkaszervezetben megtör-

tént az önálló Hálózati Osztály kialakítása): amelyben prioritásként jelent meg a kisebbsé-

gi/nemzetiségi (terveinkben szerepel a jövőben Nemzetiségi Ellátó Központ létrehozása is) és a 

Baranya megyei KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) - kistérségi mozgókönyvtári 

ellátás, illetve a könyvtárbusz szolgáltatás szervezése. 

E szolgáltató rendszer célja hasonló az országos koncepciókban szereplő kitételekhez; alap-

vető célkitűzése az, hogy a településeken élők közvetve vagy közvetlenül hozzáfér jenek az igé-

nyüknek megfelelő hatékony és korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. Ezen felül feladat az is, 

hogy folyamatos működtetésével teljes "könyvtári lefedettség" legyen megyénkben. Mindezzel 

elősegítjük azt is, hogy a helyi önkormányzatok törvényi kötelező feladatai megvalósuljanak. 

A következő mozgókönyvtári ellátási formák működnek megyénkben:  

– Könyvtári szolgáltató hely (2010-ben 200 helyen, lásd az 1. sz. ábrát); 

– Könyvtárbusz (2010 decemberétől - 27 kistelepülésen). 

                                                 
1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás‖-t a 15/2009. (XI. 6.) Kgy. hatá-
rozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. (11. 05.) sz. hatá rozatával 

fogadta el. 
2
 Mindkét intézmény 2009. december 31-vel szűnt meg. 
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1. sz. ábra: A Baranya megyében működő kistérségi mozgókönyvtári ellátás 

összehasonlító adatai 2008-2010-ben
3
 

Forrás: CsGyMVK=Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 

2010. február 23-a óta én vagyok a Könyvtárbusz Projekt menedzsere. Még februárban meg-

történt az új irányvonalak meghatározása, s március elsejétől indult el a megvalósítási időszak 

utolsó 10 hónapjára vonatkozó tényleges feladatok kidolgozása. Nagyon hamar kiderült, hogy 

két nehézséggel kell szembenéznie a könyvtárbuszt elkészítő járműgyártónak majd. 

Ezek a következők voltak: 

Sajnos elmaradt az elmúlt években a Tudásközpont garázsában helyet kapó könyvtárbusszal 

kapcsolatos tervdokumentáció áttekintése, a műszaki paraméterek pontos vizsgálata (pl.: mek-

kora az alapterülete, hány jármű helyezhető el benne, mekkora a bejárati ajtó mérete), továbbá a 

fenntartóval is egyeztető előkészítése. Még januárban felmerült az egyik legfontosabb problé-

ma: nettó 3 m a Tudásközpont garázsajtajának mérete! Tehát a könyvtárbusz csak ez alatti mé-

retben tud beállni a garázsba. A fenntartó pedig egyértelműen arra szólította fel az intézményt, 

hogy nem kíván más parkolóhelyet keresni a járműnek, mert az újabb anyagi terhet jelentene 

számára. 

A másik legfontosabb gond az volt, hogy az eredeti pályázatban nem szerepelt a jármű önál-

ló szélessávú internethez való csatlakozásának megoldása (csak egy wifi volt betervezve!). Az 

új célkitűzéseknek megfelelően a Hungaro DigiTel mobil műholdas szolgáltatási rendszer para-

bolaantennával biztosítja majd ezt. E berendezés azért is fontos, hogy megvalósulhasson a pá-

lyázat egyik legfontosabb eleme: az Internet által nyújtott webes és e-szolgáltatások gyors és - 

gombnyomásra történő - üzemképes igénybevétele Baranya megye leghátrányosabb helyzetű 

településein is. A mozgókönyvtári szolgáltatást igénybe vevő kistelepülések közül - különösen a 

horvát határ mellettieknél - jelenleg sem mobil, sem Internet szolgáltatói lefedettség nincs. To-

vábbá azért is elengedhetetlen a műholdas szélessávú internet szolgáltatás megléte, mert a mo-

bil könyvtárbuszban történő könyvtári munkafolyamatoknak (kölcsönzés) és a rádiófrekvenciás 

biztonsági rendszernek (RFID)
4
 is ezekre az alapokra kell épülnie. 

                                                 
3
 Az évekre vonatkozóan eltérő színnel jelölt adatok közül az utolsó, a piros a 2010 -es adat. 

4
 RFID (Radio Frequency IDentification) vagyis Rádió Frekvenciás Azonosítás.  
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Mindezek mellett a fenntartó legfontosabb kérdése az intézmény felé az volt, hogy milyen 

költségtényezők és kiadások jelentkeznek majd a könyvtárbusz működtetése kapcsán.  

Azért, hogy a megvalósítási szakaszban is biztosítani tudjuk a projekt anyagi feltételeit: a 

március 4-16. közötti időszakban mind a 27 településre (lásd a 2. sz. ábrát) - azért 27, mert az 

eredeti pályázat monitoringjában leírt összlakossági adat kevés volt! - eljutottunk. 

Kijelöltük (fotókat is készítettünk) a tervezett megállóhelyet, kérdőíves felmérést végeztünk 

(lakosság létszáma, összetétele, helyi igények stb.), s megkötöttük a könyvtárellátási szerződé-

seket (lásd 2. sz. melléklet) is. Minden esetben alkalmazkodtunk a helyi igényekhez. A megá l-

lók kijelölésekor a polgármesterek segítségét kértük, általában az önkormányzat előtt vagy an-

nak közelében lesz a könyvtárbusz megállója. Fontos kitételünk volt, hogy legyen áramvételi 

lehetőség is a közelben a jármű számára. Egyeztettük a kontaktszemély (akivel közvetlen kap-

csolatot tartunk a busz településre érkezéséig; ő gyűjti majd össze a visszahozott dokumentu-

mokat, s továbbítja a Tudásközpontban dolgozó könyvtáros felé a felmerülő kéréseket is) fe l-

adatait is. Felmértük, hogy milyen megállóidőket tervezzünk be: minden településre kéthetente 

jut majd el a könyvtárbusz, s másfél órát fog ott állni. Az egyiket délelőttre (elsősorban az ott-

hon tartozkodó idősebb korosztályra való tekintettel), a másikat pedig késő délutánra (5 után), 

illetve hétvégére (szombat, vasárnapra is kellett időpontot tennünk, mert a szabadnapokat is ki 

kell majd adnunk a járművön dolgozóknak) terveztük, mert napközben az emberek nagy része 

elfoglalt, így csak hazafelé menet, vagy csak a hétvégén tudják majd igénybe venni a busz 

könyvtári, kulturális és információs szolgáltatásait. 

 

 

 
2. sz. ábra: A Könyvtárbusz Projekt mobil könyvtári szolgáltatást igénybevevő 

5 kistérség - 27 Baranya megyei települése 
Forrás: http://oterkep.blogspot.com/2008/02/baranya-trkp.html (2010.11.05.)  

és Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 

 

 

http://oterkep.blogspot.com/2008/02/baranya-trkp.html
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Szerződésmódosítás - közbeszerzés 

Előkészítő és könyvtárszakmai feladataink mellett meg kellett vizsgálnunk a pályázati anyagban 

mindazokat az eredeti pályázatban szereplő kötelező eszközbeszerzéseket, amelyeknél arra a 

következtésre jutott a pályázati stáb, hogy mindenképpen változtatásra van szükség: mert vagy 

indokolatlan a beszerzésük, vagy túl részletező a megnevezésük, illetve ugyanannak a funkciónak 

azonos minőségben, ésszerűbb és helytakarékosabb keretek közötti biztosítása is megfelelő lenne. 

Ezek: 

– Benq A53 Notebook típusmegjelölés megszüntetése; 

– a STAR500 blokknyomtató pénztárfiókkal eszköz beszerzése (a mozgókönyvtári normat í-

vából nem képezhetünk bevételt!), 

– a PoetCompact felolvasó készülék és a Míra olvasókészülék szoftverekkel és egy optikai 

segédeszközzel (nagyító) történő kiváltása. 

Mindezen tényezők szükségessé tették tehát, hogy új, immár a stáb által is vállalható irány-

vonalat választva: műszaki tartalom szerződés-módosítást nyújtsunk be. 

OKM Támogatáskezelő Igazgatósága a műszaki tartalomra, s a végső határidőre vonatkozó 

szerződésmódosítási kérelmünket 2010. június 10-én fogadta el. 

Az első közbeszerzési eljárás sikertelensége miatt több járműkészítő céggel vettük fel a kap-

csolatot, s folytattunk a 2. közbeszerzési eljárás kiírása előtti piackutató tárgyalást. Ezek a kö-

vetkezők voltak: 

Webasto-Hungaria Kft. 

Galgoczi Autó Kft. 

Scania Hungaria Kft. 

ETS Kft – European Truck Service Ltd. – Official Dealer of IVECO 

Jász-Plasztik Autócentrum Kft. 

Valamennyi céget tájékoztattuk arról, hogy 3 méter alatti járművet kell elkészíteni, meghatá-

rozott műszaki tartalommal, s a gyártás időszaka is kb.3,5 hónap lehet, mert a pályázat megva-

lósítási időszakának végső határideje: 2010. december 31. 

A Könyvtárbusz Projekt második közbeszerzési eljárása 2010. május 23-ával indult el. 

Végül is az augusztusi hónap sikere lett az eredményes közbeszerzési eljárást követően 

megkötött szállítási szerződés a Jász-Plasztik Autócentrum Kft-vel. A Kft. mindösszesen 112 

nap alatt (2010. december 6-ra: Mikulásra) fogja elkészíteni - az országos viszonylatban is kü-

lönleges, műholdas antennával rendelkező - Mercedes típusú, s nyergesvontató formájában 

megjelenő Baranya megyei könyvtárbuszt. A Projektre vonatkozó könyvtárszakmai elvárásain-

kat maximálisan figyelembe vették, s valamennyi kérésünk megoldása megtalálható a cég által 

készített tervdokumentációban (lásd a 3. sz. ábrát). 

A sikeres közbeszerzési eljárás után – ütemezni tudtuk a kistelepülésekkel a március hónap-

ban megbeszélteket: 

– a „Könyvtárbusz Roadshow‖-program megvalósítását; 

– lakossági fórumok megtartását (2010. augusztus 28-a és szeptember 11-e között valameny-

nyi szolgáltató helyen megtartottuk a könyvtári járművet és a tervezett szolgáltatásokat 

bemutató PPT-s előadást); 

– szóróanyagok elkészítését;  

– a kötelező Uniós elemeket tartalmazó táblák gyártását. 
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Egyúttal intézményünkben 1 fő szerződéses munkaviszonyban álló könyvtáros megkezdte a 

jármű dokumentumállományának szerzeményezését és feldolgozását is. A november hónapra 

tervezett, gépjárművezetőre (E kategóriás jogosítvány) vonatkozó pályázatunk folyamatban van. 
 

Szeptember 9-én be-

nyújtottunk egy második 

szerződésmódosítást is: a 

székhely címének és le-

velezési címének válto-

zására - a Tudásközpont-

ba való költözésünkből 

fakadóan -, illetve a pro-

jekt költségvetésében 

foglalt bizonyos tételek 

változása, s ennek nyo-

mán a költségtáblák mó-

dosulása miatt. Ennek 

elfogadása és aláírása 

részben szeptember 28-án 

megtörtént, illetve folyamatban van. Október hónapban megrendeltük, s a járműgyártó cég te-

lephelyére szállítottuk mindazokat a felszerelési tárgyakat, eszközöket (laptop, LCD televízió, 

projektor, vetítővászon, kézmosó, mini hűtőgép), amelyek igazán XXI. századi mobil könyvtár-

rá varázsolják majd a járművet. Egyúttal felvettük a kapcsolatot az E-Corvinával (a könyvtári 

adatbázis tervezésével kapcsolatban), az ODIN-nal (RFID - lásd 4. sz. lábjegyzet) és a műhol-

das antennát szállító Hungari DigiTel-lel, hogy a könyvtárbusz korszerű és internet alapú szol-

gáltatásai is időben telepítésre kerülhessenek. 

 

Összefoglalva 

Most, 36 nappal a Baranya megyei könyvtárbusz tényleges megérkezése és elindulása előtt: 

valamennyi közreműködő és a Projekt stábjának tagjai izgalommal várják, hogy valóban meg-

érkezzen Mikulásra ez az extra kivitelű, modern könyvtári és információs szolgáltatásokat is 

nyújtó bibliobusz. A lakossági fórumokon már kiderült, hogy nagyon nagy reményekkel készül 

arra valamennyi leendő olvasó, hogy mielőbb igénybe vehesse a széles körű kulturális palettát 

is nyújtó járművet. A látványban is elegáns és impozáns könyvtárbusz érkezése - remélhetőleg - 

felpezsdíti majd a helyi lakosság mindennapjait. Baranya megye "fokozottan hátrányos" helyze-

tű 27 kistelepülésén, ahol eddig egyáltalán nem jutottak könyvekhez, vagy csak elavult, tönkre 

ment és régi dokumentum-állományt tudtak használni, óriási előrelépést, minőségi léptékváltást 

jelent majd a könyvtárbusz modern kínálata. 

Ez a 2010-es évben a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár hiánypótló és példaértékű 

vállalkozása. 
 

 

 

 

3. sz. ábra: A Könyvtárbusz felülnézetben 

 Forrás: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár, a közbeszerzési 

dokumentáció része 
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1. sz. Melléklet 
Forrás: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a ……………….………………, (cím:………………………..) adószáma:………………….., 

képviseli: …………………… elnök (továbbiakban Kistérségi Társulás) és a Csorba Győző Megyei – Városi 

Könyvtár (7621 Pécs, Apáca utca 8.) adószáma: 15772749-2-02, képviseli: dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igaz-

gató (továbbiakban megyei – városi könyvtár), mint szolgáltató között mozgókönyvtári feladat ellátására. 
 

A …………………………………… Tanácsa …………….. sz. határozata értelmében a megyei – városi 

könyvtár és a Kistérségi Társulás megállapodást köt, hogy a megyei – városi könyvtár, mint szolgáltató 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… településeken a települési önkormányzatokkal megkötött szerző-

désben vállalt, az alábbiakban felsorolt nyilvános könyvtári szolgáltatásokat teljesítse:  
 

I. 

A mozgókönyvtári feladatellátásra szakmai koncepciót készít, amely helyzetelemzést, hosszú távú célkitűzést, 

fejlesztési tervet és a feladatellátás éves ütemtervét tartalmazza.  
 

II. 

A mozgókönyvtári szolgáltatást (könyvtárbusz) megrendelő településen a helyi igények alapján folyamatosan 

biztosítja a lakosság alapvető dokumentum-ellátási és információs igényének kielégítését. A könyvtárat bekap-

csolja a magyarországi nyilvános könyvtári rendszer valamennyi szolgáltatásába. Az esélyegyenlőség fenntartása 

érdekében biztosítja az egészségkárosodottak könyvtári ellátását rámpa, esélyegyenlőségi felolvasó és nagyító 

programok segítségével. 

A mozgókönyvtári szolgáltatás megkezdésekor: 

Felméri a könyvtárbusz szolgáltatást igénylő település lehetőségeit. A szolgáltató hely kialakítására megfelelő 

terület, a kontaktszemély és telephelyének kiválasztása. 

A felmérés eredményeként a településsel megállapodva a szolgáltató könyvtár és a szolgáltatást igénybevevő 

település közösen kialakítja a könyvtárbusz szolgáltató helyét.  

A szolgáltatás beindítása előtt az UNIÓS szabályok (TIOP 1.2.3 -08/1-2008-0021) betartásával tájékozató fó-

rumokat, népszerűsítő, bemutató előadásokat tart a helyi lakosságnak.  

Az UNIÓS szabályoknak megfelelően elkészíti a könyvtárbusz szolgáltatás megállóhelyén felállított informá-

ciós táblát. 

Elkészíti a könyvtárbusz szolgáltatásait népszerűsítő kiadványokat. 

A továbbiakban gondoskodik: 
 

1. Folyamatos kapcsolatot tart a kijelölt kontaktszeméllyel, könyvtárszakmai kérdésekben segítséget nyújt.  

2. A kereskedelmi forgalomba kerülő dokumentumok (könyv, zenei hangzóanyag, videó, CD -ROM, DVD) 

beszerzéséről, amelyek a központi ellátórendszeréhez tartozó községi könyvtár gyűjtőkörébe beillenek, i l-

letve az adott településen élők érdeklődésére számot tarthatnak.  

3. A Megyei – Városi Könyvtár, mint letéti központ végzi a dokumentumok leltári nyilvántartását, feldolgo-

zását. 

4. A könyvtárbusz állományát számítógépes nyilvántartásba veszi és bekapcsolja a megyei és ezen keresztül 

az országos könyvtári adatbázisba. 

5. A dokumentumokat szolgáltatásra készen helyezi el a könyvtárbuszon.  

6. Könyvtárközi és e-könyvtárközi kölcsönzéssel lehetőséget ad arra is, hogy a településen élők hozzáfér-

hessenek a szolgáltató könyvtár állományában nem található dokumentumokhoz is.  

7. A könyvtárbusz állományának folyamatos fejlesztése mellett gondoskodik a rongált, elavult és fölös mű-

vek kivonásáról. 

8. Az ellátórendszeri könyvek elhasználódásuk esetén az újraköttetéséről gondoskodik.  

9. A projekt lezárásáig - legkésőbb 2013 szeptemberéig - kialakítja és biztosítja az Internet alapú szolgálta-

tások (web-szolgáltatások és e-ügyintézés) feltételeit. 

10. Az esélyegyenlőség fenntartása érdekében biztosítja az egészségkárosodottak könyvtári ellátását rámpa, 

esélyegyenlőségi felolvasó és nagyító programok segítségével.  

11. Vezeti a könyvtári nyilvántartásokat. 

12. Folyamatosan végzi a könyvtári statisztikai adatgyűjtést. 

 

 

 



515 

A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI  

Az Együttműködési megállapodásban megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében a szerződő felek az 

alábbiak teljesítésére vállalnak kötelezettséget: 

A kapott mozgókönyvtári normatíva a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 

törvény értelmében a Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás.  

A Kistérségi Társulás kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatást nyújtó Megyei – Városi Könyvtár és a 

szolgáltatást fogadó települési önkormányzatok között létrejött könyvtárellátási szerződésekben meghatározott 

normatíva hányadot havonta utalja át a szolgáltató Megyei - Városi Könyvtár elkülönített számlájára. 

A szolgáltató Megyei – Városi Könyvtár kötelezettséget vállal, hogy az átvett pénzeszközöket elkülönített 

számlán kezeli és teljes mértékben a mobil könyvtári szolgáltatás fenntartására, működtetésére fordítja. A szolgá l-

tatásból bevételt nem képez. A szolgáltatásról a következő év január 31 -ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt 

be a Kistérségi Társulás és a projektet felügyelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé.  

A Kistérségi Társulás ezúton felhatalmazza a megyei – városi könyvtárat arra, hogy a szakmai és informatikai 

képzéshez, a fejlesztésekhez szükséges szakmai javaslatokat tegye meg.  

A mozgókönyvtári szolgáltatásba bevont településekkel megkötött szerződések jelen megállapodás mellékletét 

képezik. 

Jelen Megállapodás 2010. december 31-ig érvényes. 

ZÁRADÇK 

Amennyiben az UNIÓS támogatással működő könyvtárbusz projekt (TIOP 1.2.3 -08/1-2008-0021) megvalósí-

tása meghiúsul a Megyei – Városi Könyvtár vállalja, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatást a kijelölt telephelyeken 

dokumentumállomány kihelyezésével is biztosítani tudja.  

Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Pécs, 2010. ……………………... 

………………………………….  ……………………………… 

………………………………….  ………………………………. 

Társulás elnöke  Csorba Győző Megye – Városi Könyvtár 

Ph. igazgató/gazdasági vezető 

 Ph. 

 

 

2. sz. Melléklet 
Forrás: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 

Könyvtárellátási szerződés 
 

amely létrejött ………………………………………… Község Önkormányzata és a Csorba Győző Megyei - 

Városi Könyvtár között. 

A felek a helyi könyvtári szolgáltatás ellátására szerződést kötnek, az alábbi feltételek mellett.  

Alapszolgáltatásként: 

– A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár, a Baranya megyei KSZR keretében könyvtárbusz szolgáltatást 

működtet a …………. Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt mozgókönyvtári normatívából az erre a 

célra elkülönített összeg mértékéig. 

– A könyvtárbusz szolgáltatást igénylő települések helyi igényeinek figyelembevételével állományát folyama-

tosan bővíti, cseréli és a szolgáltatást igénybevevők részére rendelkezésre bocsátja.  

– A Corvina adatbázis kezelő rendszer OPAC-jában (nyílt hozzáférésű számítógépes katalógus) teszi közzé a 

könyvtárbusz állományát. 

– Biztosítja a helyi igények könyvtárközi és e-könyvtárközi kölcsönzés útján történő teljesítését. 

– A könyvtárbusz működési dokumentumait, nyilvántartásait elkészíti, vezeti (beiratkozás nyilvántartás, 

könyvtárforgalmi mutatók). 

– A könyvtárbuszon szolgálatot végző munkatárs a könyvtárbusz állományát folyamatosan kezeli, gondosko-

dik az állományvédelemről és fenntartja a könyvtári raktári rendet.  

– A szolgáltatási tevékenységről éves elszámolást és szakmai beszámolót készít . 

– A könyvtárbusz működéséről év végén összesített statisztikai nyilvántartást készít, amelyet az ágazati m i-

nisztérium számára megküld. 

– A projekt (TIOP 1.2.3-08/1-2008-0021) lezárásáig legkésőbb 2013. szeptemberéig kialakítja és biztosítja az 

Internet alapú szolgáltatások (web-szolgáltatások és e-ügyintézés) feltételeit. 

– Az esélyegyenlőség fenntartása érdekében biztosítja az egészségkárosodottak könyvtári ellátását rámpa, 

esélyegyenlőségi felolvasó és nagyító programok segítségével.  

Plusz szolgáltatásként: 

– Egyéb, főleg pályázati forrásokkal is támogatja a könyvtári szolgáltatásokat.  

– Pályázati források elnyerése esetén rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, gyerekfoglalkozásokat tart. 
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– A településen élők számára szervezett közösségi és kulturális eseményeken  közreműködést vállal (pl.: falu-

nap, gyermeknap stb.) 

– Szakmai tanácsadást nyújt, gondoskodik a kontaktszemély alapfokú könyvtárosi, számítógép felhasználói 

képzéséről, illetve továbbképzéséről. 

A könyvtárbusz szolgáltatást megrendelő önkormányzat a mozgókönyvtári normatíva megállapodás szerinti 

részéből az alábbiakat vállalja (a megállapodást az 1. sz. melléklet tartalmazza):  

– Biztosítja a könyvtári szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételeket: mozgókönyvtári szolgáltatás fogadóh e-

lyének kialakítását, szükség szerint áramvételi lehetőséget, a szolgáltató által elkészített egységes informá-

ciós tábla kihelyezését. 

– A könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosítására heti hat órában kontaktszemélyt alkalmaz, és díjazásban 

részesíti. 

– A könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának érdekében a kontaktszemély részére zárható, biztonsá-

gos helyiséget biztosít (dokumentumok visszavétele, cseréje, őrzése, adminisztratív teendők ellátása).  

A kontaktszemély feladata: 

– A könyvtári dokumentumokat átveszi továbbítja a szolgáltató felé. 

– Összegyűjti és továbbítja a lakossági kéréseket. 

– Igényfelmérést végez. 

– Népszerűsíti a könyvtári szolgáltatásokat. 

– Folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatóval. 

– Dokumentumokat kérésre házhoz szállítja. 

A normatíva igényléséhez és az 1. Sz. mellékletben megállapított felhasználásáról a szolgáltató és a 

…………….. Többcélú Kistérségi társulás megállapodást köt.  
 

Jelen szerződés 2010. december 31-ig érvényes. 
 

Pécs, 2010. év január hó 4. nap 

PH 

…………………………………….    ……………………………… 

A Csorba Győző Megyei – Városi      önkormányzat 

Könyvtár részéről      részéről 

 

Könyvtárellátási szerződés melléklete 

Önkormányzati pénzeszközök Csorba Győző Megyei – 

Városi Könyvtárnak át-

adott pénzeszközök 

Mozgókönyvtári normatí-

va 2010 összesen Szolgáltató hely kialakítá-

sa, fenntartása 

Kontaktszemély megbízási 

díja (300 Ft/óra) 

   1.000.000 Ft 

 
……………………………, 2010. január 4. 

 
PH 

…………………………………….    ……………………………… 

A Csorba Győző Megyei – Városi      önkormányzat 

Könyvtár részéről      részéről 
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SZE IFER CSABA :  Az esélyegyenlőség nevében!  

Mozgókönyvtári ellátás a sásdi kistérségben  

 

Bevezető 

A 21. század könyvtárképének leírása lassan egyre bonyolultabbá válik. Hiszen ezt ma már egy 

komplex információs, kulturális, oktatási, kutatási, szakmai szolgáltató és közösségi központ-

ként jellemezhetjük. Elég csak a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében nemrég 

átadott Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont funkcióira gondolni. A könyvtá-

raknak napjainkban már a kultúra fenntartható fejlesztését kell követniük, továbbá azokat a vá l-

tozásokat is, amelyek a társadalomban és a hétköznapok élethelyzeteiben lejátszódnak.  

A könyvtárakról évtizedek alatt kialakult kép rendkívül lassan változik is. A törekvések 

ezért arra irányulnak, hogy a „könyvlerakat‖ képzetköréből az információszolgáltató, sőt még 

inkább koordináló központi szerepkört betöltő modern intézményi felfogás meghonosodhasson, 

természetessé váljon a köztudatban. Az információs társadalom korában a kistelepülések könyv-

tára a közösség túlélésének, életben maradásának is letéteményese. Lakóinak információhoz 

való hozzáférése saját könyvtárán keresztül kell, hogy történjen. A térségi könyvtári ellátás 

megvalósításával lehet a kis falvak elszigeteltségét feloldani, minden polgárnak egyenlő esélye-

ket biztosítani ahhoz, hogy a társadalmi- és gazdasági változások támasztotta igényekhez iga-

zodni tudjanak. 

Az előadásomban bemutatandó kistérségi mozgókönyvtári ellátás olyan szolgáltatás, amely 

segítségével a kisebb településeken biztosítható a könyvtári szolgáltatás és csökkentethető a 

kulturális esélyegyenlőtlenség, mivel az intézményellátottság, a kulturális események elérése is 

sokszor nehézségekbe ütközik, sőt feltűnőnek mondható napjainkban egyes térségek perifériára 

szorulása. Ebből kifolyólag fontosnak mondható a településeken élők helyzetének, esélyeinek 

és életminőségének javítása. Ehhez elengedhetetlen a helyi cselekvések elősegítése. Hol és mi-

lyen tevékenység helyezhető el az iménti gondolatokat figyelembe véve?  

 

A kistérség kultúrája 

A kistérség kultúrája olyan kulturális identitás, amely nem kötődik feltétlenül közigazgatási 

egységhez, de nem is kizárt e két szervezőerő közötti azonosság. A kistérségi közművelődés 

minden olyan szakmai cselekvésnek mondható, amely a kapcsolatok generálásában elősegíti 

ezeknek az együttműködéseknek a sokszínűségét, összességében a kistérség önazonosságának 

gazdagodását, erősödését. A kistérségi közművelődés emblematikus tényezői a fejlesztést 

igénylő önkormányzatok, a közművelődési intézmények és civil szervezetek. A közvetett sze-

replők a többcélú kistérségi összefogásban megvalósuló programok résztvevői. A kistérségi 

közművelődés fejlesztése hozzájárul közvetetten az egészséges vidéki környezet és táj fenntar-

tásához, a vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megőrzéséhez és megújít á-

sa révén a vidéki környezet vonzóbbá tételéhez. 
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A Sásdi kistérség 

A Sásdi kistérség az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik, és itt is a 

sereghajtók között szerepel. Földrajzi elhelyezkedése és településhálózata alapjaiban meghatá-

rozza helyzetét. Egyrészt a kistérség periférikus helyzetben van a megyén belül. Sásd nem kizá-

rólagos központja a kistérségnek, amely inkább Bonyhád, Dombóvár, Komló, és Kaposvár von-

záskörzetének területéhez tartozik. 

A 27 településből álló, statisztikai kistérség egyike az ország leghátrányosabb helyzetű kis-

térségeinek, amely a belső perifériák tipikus sajátszerűségeit mutatja; viszonylag erőtlen, struk-

turális válsággal küzdő városok kis hatósugarú vonzáskörzetében, megyehatárok mentén he-

lyezkedik el, és a térséget a közlekedési és szállítási főútvonalak csak részlegesen érintik. A 

domborzati viszonyok és a kedvezőtlen közlekedési adottságok miatt, megfelelő utak hiányá-

ban, a kistérség falvaiban élők számára csak nehezen, nagy kerülőutakon közelíthetők meg a 

kistérség és a régió nagyobb települései. 

 

A kulturális vidékfejlesztés szükségessége 

A helyi társadalom fejlesztésének egyik leghatékonyabb lehetséges formája a közművelődés, a 

közösségi élet fejlesztése. A Magyar Kulturális Stratégia című dokumentumban megjelölt kul-

turális vidékfejlesztés kiemelt céljai között szerepel a területi kulturális egyenlőtlenségek csök-

kentése, megszüntetése, továbbá a kulturális fejlesztések szerves beépítése a kistérségi, megyei, 

regionális területfejlesztési tanácsok terveibe. Bár a dokumentum az előző kormányzat stratég i-

ai programjai közt szerepelt, a jelenleg érvényesnek tekinthető Minőség a kultúrában című do-

kumentum is tartalmazza a kulturális vidékfejlesztés szükségességét. Eszerint a majd elinduló 

„fejlesztések is lendületbe hozhatják a magyar vidék gazdaságát és kultúráját, javíthatják a köz-

szolgáltatások színvonalát‖. Bár a konkrét cselekvési tervek még nem ismertek, ennek ellenére 

legalább a vidékfejlesztés folytonosságának hangsúlyozása reménykeltő a kitűzött cél tekintetében. 

További fejlesztési célnak kell lennie (és szükséges) az olyan törekvések támogatása, ame-

lyek hozzájárulnak az adott térség kulturális hagyományainak, identitásának kialakításához, 

erősítéséhez, népességmegtartó erejének növeléséhez. A nyilvános könyvtárak országos rend-

szerében az egyik legkritikusabb ellátási szféra a városokon kívül eső vidékeken, különösen a 

kisközségek könyvtári térképén található. A kistérségi könyvtári ellátás fenntartása indokolt, 

hiszen ezek megléte a helyi társadalom szempontjából szükségesnek mondható, hiszen sok he-

lyen már-már az egyetlen szolgáltató maradt a vidéki kulturális intézményrendszerben. Mellé-

kesen hozzá kell fűzni, hogy ez utóbbi a helyben dolgozó szakember véleménye, viszont a pol i-

tikai és gazdasági döntések befolyásolására nyilvánvalóan nincs lehetősége. 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a Sásdi kistérségben 

A 2003-2007 közötti időszak könyvtárfejlesztési stratégiai céljai közt szerepelt a regionális 

könyvtári ellátás fejlesztése és az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés bizto-

sítása. Az akkori kulturális minisztérium 2004-ben kidolgozta a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer (KSZR) programját. Ez a rendszer új megoldásokat kínált a települési önkormányza t-

oknak, hogy a helyi igények szerint oldják meg a könyvtári ellátást és a kistérségi feladatválla-

lások lehetőségei közé emelte a könyvtári ellátást, alapvetően kitágította a kistelepülések 

könyvtári ellátásáról való gondolkodást és a kísérletek lehetőségeit. A KSZR lehetséges mego l-

dásai közt szerepel a könyvtári szolgáltató helyek biztosítása is. Ez a forma jelenleg a legprefe-
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ráltabb a kistérségi mozgókönyvtárak közt. Ebben a formában a település szerződés alapján 

rendeli meg az ellátást a szolgáltató könyvtártól. A helyi önkormányzat így csak a helyet és a 

könyvtárost biztosítja. 

Ez a rendszer működik a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja által ellá-

tott településeken is. A KSZR ezen típusát a kistérségi társuláson keresztül veszik igénybe és 

egy társulási döntés alapján a társulás megbíz egy szolgáltató könyvtárat (jelen esetben Sásdot) 

az ellátással. A szolgáltató könyvtár pedig szerződik az ellátandó helyekkel, Sásdon (2010-ben) 

ez 19 települési könyvtár. 

 

Az ellátás erősségei közt kiemelendő: 

– A mozgókönyvtári ellátás olyan szolgáltatás, amely által a település gazdagodhat, hiszen 

lesz helyisége, berendezése, számítástechnikai, illetve kommunikációs eszközei, 

– Kialakul egy intézményrendszer, amely képes a meglévő és új szolgáltatások folyamatos 

befogadására és közvetítésére a kisközösségek felé, 

– A szolgáltató helyeken kisközösségi multifunkciós terek működnek,  

– A társadalmi kohézió erősödik és javul a település lakóinak életminősége,  

– A mozgókönyvtári ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé 

válik a kistérség településein élő valamennyi lakos számára. 

 

A Sásdi kistérség ellátás szolgáltatásai 

A szolgáltatásnak két székhelye van helyben, a Sásdi Általános Művelődési Központ könyvtára 

jelenleg 19 településből álló vonzáskörzettel, valamint a Mágocsi Általános Művelődési Köz-

pont könyvtára, amely 3 könyvtárat lát el. Továbbá a Csorba  Győző Megyei-Városi Könyvtár is 

ellát 3 települést. 

A könyvtári hálózatként való együttműködés lényege és erőssége abban foglalható össze, 

hogy a forma lehetővé teszi a forrásmegosztást, ami egyaránt vonatkozik a könyvtár teljes állo-

mányának, illetve a személyzet szakértelmének, tudásának közös birtoklására is. Ezáltal haté-

konyabbá válik a rendszeren belül az egyes könyvtárak működése. Megszűnik a kis könyvtárak 

szeparáltsága. A speciális igények kielégítéséhez hiányzó szak- és egyéb irodalom beszerzése, 

illetve szakszolgáltatások hiánya is egy csapásra megoldódik. A szolgáltató könyvtár anyagából 

könnyebben lehet kölcsönözni, mert egyrészt ott elfekvő készletként értékes helytörténeti ada-

tok vannak felhalmozva, másrészt az új könyvek átfutási ideje jóval rövidebb, hiszen azelőtt 

elolvassák őket, még mielőtt elavulnának így téve lehetővé továbbadásukat.  

Ebben a rendszerben az önkormányzatok adják a fűthető, zárható helyiséget, a kiskönyvtárak 

pedig a szolgáltató intézményből könyveket, folyóiratokat, CD-ket, DVD-ket kapnak igény sze-

rint. A helyiségek számítógépes háttérrel és internet-hozzáféréssel felszereltek. Mindenhol 

megbízási díjas könyvtáros dolgozik, így biztosítva a rendszeres nyitva tartást. A sásdi szolgá l-

tató könyvtárosai hetente járják a kistérségi településeket (általában 4-5 kerül sorra egy körben) 

és a szolgáltató helyen átadja az új könyveket a helyi könyvtárosnak, a könyvek így rotációban 

körbeforognak a szolgáltatási helyeken vagy a helyi olvasók igényei szerint is történhet az á l-

lomány mozgatása. 

A mozgókönyvtári ellátás lehetővé teszi, hogy a kistelepüléseken élők éppen úgy megkapják 

az általuk igényelt dokumentumokat és információkat, mint a nagyobb városok lakói. A könyv-
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tári esélyegyenlőség megteremtésének kulcsa a mozgókönyvtári ellátás kezében van. A Sásdi 

ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja a hegyháti települési könyvtárak tevékenysé-

gét segítő szolgáltatásokat nyújt közel 50 ezer kötetes könyvállományával.  

 

A szolgáltatás forrásai: 

– Helyi önkormányzati forrás – fenntartás (az infrastruktúra biztosítása) 

– A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári normatívája (T/1498. számú törvényjavaslat 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről: 1 millió forint szolgáltató helyenként) 

– A szolgáltató könyvtár infrastruktúrája 

– Çrdekeltségnövelő támogatás – az előző év állománygyarapításának tekintetében kapnak 

pénzt az önkormányzatok 

 

Mi az, ami új? Aknázzuk ki a működő hálózat lehetőségeit!  

A több éve működő hálózat nem csak könyvtári ellátás biztosítására nyújt lehetőséget. Az e l-

múlt két évben több olyan program is igénybe vette (és veszi) a sásdi mozgókönyvtár hálózatát, 

így bővítve a helyi lehetőségeket és egyben szélesíti a szolgáltatásokat. A következőkben a már 

működő, a könyvtári hálózatra épített egyéb szolgáltatások kerülnek bemutatásra. 

− FIGYUSZ a Hegyhátra ifjúsági információs pont hálózat  - A Sásdi kistérségben élő fiatalok 

megfelelő információhoz juttatása érdekében 9 új ifjúsági információs pont jött létre 2009 -

ben. (Vásárosdombó, Tormás, Gödre, Vázsnok, Mágocs, Mekényes, Kisvaszar, Mindszent-

godisa, Palé településeken) Az információs pont hálózat egyes tagjai a sásdi könyvtár mű-

ködtetett mozgókönyvtári hálózat részei is egyben. Az információs pontok vezetői többnyire 

könyvtárosok, művelődésszervezők, akik jól ismerik a helyi közösséget és a fiatalokat is egyben, 

így szélesebb körben elérik a potenciális olvasókat és kifejezetten a fiatalabb korosztályt is. 

− Az Európa Kulturális Fővárosa program és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

által közösen létrehozott foglalkoztatási program („Új munkahelyek a sikerért‖) az elmúlt 

másfél évben 150 munkahelyet létesített a régióban. A programban résztvevő munkatársak 

feladata, hogy az EKF programot népszerűsítsék és tájékoztatást adjanak a programokról. A 

Sásdi ÁMK jelenleg egy főt foglalkoztat ebben a munkakörben. Az ő segítségével a mozgó-

könyvtári hálózat arra is lehetőséget nyújt, hogy a hivatalos programdokumentációkat, szóró-

anyagokat eljuttassuk a településekre. 

− A lehetőségek közé tartozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (korábban Oktatási és Kultu-

rális Minisztérium) évek óta működő Közkincs programja is. A kistérségi kulturális tervezést 

kiemelten kezeli a Közkincs pályázat. Célja, hogy hosszabb távon kerüljön be a kistérségi 

döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába a kultúra területfejlesztési eszközként való 

elfogadása, hiszen a kultúra egy térség fejlesztési terveinek megfogalmazásakor kihagyhatat-

lan tényező. A Sásdi kistérségben az elmúlt három évben folyamatosan zajlott a Közkincs 

program, amelynek eredményeképp 2010-ben elkészült a kistérség Kulturális Stratégiája is. 

A mozgókönyvtárak munkatársait szükséges bevonni a kulturális tervezés folyamatába. Töb-

bük véleménye, meglátása is bekerült a stratégiába. Reményt keltő, hogy az új kormányzati 

struktúra kialakításakor a NEFMI Szervezeti és Működési Szabályzatában megjelenik mind a 

mozgókönyvtár mind a Közkincs program fogalma is, tehát a források remélhetőleg biztosí-

tottak lesznek a következő évben is. 
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Összegzés 

A mozgókönyvtári hálózat további működtetése minden év végén megkérdőjeleződik, hiszen ha 

a költségvetési törvény nem vagy nem elegendő forrást rendel ehhez a tevékenységhez, akkor a 

szolgáltatás további működtetése veszélybe kerülhet. Ez igen érzékenyen érintené a kisebb tele-

pülések könyvtárait, hiszen sok helyen jóformán a helyi könyvtár ma már az egyetlen közösségi 

tér, ahova betérhet a falu apraja-nagyja. Ez a közösségi tér a legtöbb helyen a könyvtári funkció 

mellett egyéb kulturális tevékenységeknek is helyet ad. A kistelepülési könyvtári ellátás fejlő-

dése jól nyomon követhető, hiszen megvalósult a finanszírozási és jogi háttér is, ezek biztosí t-

ják azt, hogy a már leszakadt térségek lehetőségei megmaradjanak a jövőben is, ez pedig erősí t-

heti a hátrányos helyzetű területek helyzetét. 
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TAKÁCS MARGIT:  Mozgókönyvtárak Magyarország on: helyzetkép  

Egy 2003-as felmérés szerint az akkori könyvtárak szolgáltató helyeinek száma kielégítő volt, 

azonban alapterületük kicsi, így a könyvtárak zsúfoltak voltak. A községi-kistelepülési könyvtá-

rak állománya elavult, hiszen – különböző okokból kifolyólag - kevés új dokumentumot tudtak 

beszerezni. Ebből is adódik, hogy erre az évre vonatkozó forgalmi mutatók szerények. A kedve-

zőtlen működési feltételek (rossz állagú, könyvtári célra alkalmatlan épületek, helyiségek, m i-

nimális gépesítettség stb.) mellett még nagyobb gond volt a személyi ellátatlanság, mind a rá-

fordított munkaidőben, mind a szakképzettségben. Összességében nem meglepő, hogy a lakos-

ság mindössze 12,8%-a volt tagja a községi könyvtáraknak, ami messze elmaradt az országos 

22%-os átlagtól. 

Mivel az országnak közel egyharmada kistelepüléseken él (35%), megállapíthatjuk, hogy 

egyre nő a különbség a jól ellátott és az ellátatlan területek között (SKALICZKI, 2006:9). Ezt 

megakadályozandó kialakították a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR), ami először 

a Kulturális közlöny XLIX évfolyam 7. számában jelent meg. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy „a községekben élők közvetve vagy köz-

vetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely alapvetően a 

felhasználók igényeit elégíti ki‖ (RAMHÁB, 2006:38). 

A rendszer lényege abban rejlik, hogy az önkormányzatok vagy önkormányzati társulások 

különböző szolgáltatásokat rendelnek meg olyan megyei könyvtáraktól, amelyek adott formá-

ban gondoskodnak a lakosság könyvtári ellátásáról, valamint olyan városi könyvtáraktól, ame-

lyek a megyei könyvtár koordináló tevékenysége mellett alkalmasak térségi feladatok ellátására. 

A rendszer másik oldalán pedig a szolgáltatást fogadók állnak, amelyek lehetnek kistelepülés 

könyvtárai, könyvtár szolgáltató helyei, szolgáltatást más formában fogadók (pl. teletékák, tele-

házak stb.) vagy mozgókönyvtári állomáshelyek. 

Akár szolgáltatást fogadókról akár közvetítőkről van szó a rendszer négyféle ellátási formát 

támogat aszerint, hogy az adott településen mennyien élnek. A 3000-5000 fős településeken az 

önálló könyvtár fenntartása esetében a KSZR elsősorban kiegészítő megrendelhető szolgáltatá-

sokat nyújt (könyvtárközi, rendezvények, továbbképzések stb.). 1000-3000 fős településen, ahol 

nem tart fenn könyvtárat az önkormányzat, ott szolgáltatási szerződés megkötésével tesz eleget 

könyvtárellátási kötelezettségének. Ebben az esetben az önkormányzat szolgáltató helyet bizto-

sít, és a könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza vagy a KSZR-től megrendeli. A szolgál-

tató könyvtár (a megyei vagy nagyobb városi) – szerződés szerint – minden megrendelt könyv-

tári szolgáltatást biztosít. A könyvtári szolgáltató helyek esetében a könyvtári szolgáltatást fo-

gadók között egyéb szervezetek is lehetnek, pl. teletékák, teleházak stb. is fogadhatják és közve-

títhetik a könyvtári szolgáltatást. 1000 fő alatti, aprófalvas településeken  könyvtárbuszos ellátás 

valósítható meg a kistérségek együttműködésével. Egy-egy busz kb. 50 000 lakost láthat el úgy, 

hogy minimálisan kétheti gyakorisággal látogat. 

A szolgáltatási rendszer megrendelése szerződés szerint történik, és minden korosztályra k i-

terjed. A lakosság a szolgáltatásokat a szolgáltató és a szolgáltatást fogadó által megkötött sze r-

ződés alapján veheti igénybe. A rendszerben alapszolgáltatás és egyéb szolgáltatás körébe cso-

portosították az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az alapszolgáltatás körébe tartozik a könyv, 

folyóirat és egyéb dokumentum-ellátás, dokumentum-szolgáltatás és az információszolgáltatás, 
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azaz az országos közhasznú információszolgáltató rendszer biztosítása. Az „egyéb‖ kategóriába 

pedig olyan szolgáltatások tartoznak, mint a közösségi szolgáltatások (rendezvények, progra-

mok, stb.), szakmai továbbképzések, használó képzések, felnőttoktatás, speciális szolgáltatások 

(a fogyatékkal élők számára, a nemzeti kisebbségek ellátása stb.), praktikus szolgáltatások (kö-

tészeti, technikai stb.). 

A települések könyvtári ellátásának finanszírozása három forrásból történhet: az első a megyei 

közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásának normatívája, a második az érdekeltségnö-

velő támogatás (könyvtár, közművelődés, múzeum), és végül a harmadik a mozgókönyvtári felada-

tok ellátásának normatívája. Talán ez utóbbi a legfontosabb, mivel ez kimondottan könyvtári célra 

használható fel. A támogatás a többcélú kistérségi társulások keretein belül nyújtható be, mégpedig 

mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak ellátására, fejlesztésére. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel ellentétben itt mozgókönyvtári feladatellátáson 

mindazokat az ellátási formákat értjük, melyet szolgáltató könyvtár biztosít szerződés alapján az 

azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltató helye számára. Ez azt jelenti, hogy 

a dokumentum-ellátástól a kiadványok feldolgozásáig, feltárásáig, a dokumentumforgatáson át 

a képzés, továbbképzés működtetéséig, a közös katalógus, információs rendszer, közhasznú 

információs szolgáltatások rendszere mellett a helyismereti, helytörténeti dokumentumok köz-

ponti nyilvántartásáig minden ide érthető. A mozgókönyvtári feladatok csak egyik ellátási for-

mája a könyvtárbusz, vagyis amikor a szolgáltatás-kihelyezés eszköze egy erre a célra felszerelt 

és felkészített gépjármű. (FEHÇR: http://www.kulturalisjog.hu/publikaciok/ kiterell.htm) 

Ez a normatív támogatási forma az 5/2005. évi kormányrendeletnek köszönhetően indult el. 

A rendelet alapján tehát a többcélú kistérségi társulásoknak normatív támogatás jár, amelyet 

többek között a mozgókönyvtári szolgáltatásokra vehetnek igénybe. A norma összege szolgálta-

tó helyenként lett meghatározva, mely évről évre változik. 

A normatív támogatás igénybevételénél fontos kritérium, hogy a többcélú kistérségi társulás 

legalább négy nyilvános könyvtárral nem rendelkező, azaz nyilvános könyvtári jegyzékben nem 

szereplő könyvtári szolgáltató helyet üzemeltető önkormányzata rendelkezzen ellátási szerző-

déssel. A támogatás az ellátott települések után igényelhető, tehát összege az ellátott (nyilvános 

könyvtárral nem rendelkező) települések számával kerül beszorzásra. Ez alól kivételt jelent a 

könyvtárbuszos szolgáltatás ellátásának a megrendelése. Ugyanis, ha az ellátott települések kö-

zött már van négy olyan település, ami nem rendelkezik nyilvános könyvtárral, akkor a többi 

könyvtárbuszos ellátást kapó települések után akkor is jár a normatív támogatás, ha nyilvános 

könyvtárat tartanak fenn. (FEHÇR: http://www.kulturalisjog.hu/publikaciok/kiterell.htm) 

Ez az egész azt a célt szolgálja, az önálló könyvtárak szerepét szolgáltató helyek vegyék át. 

Ugyanis a gazdasági helyzet egyre nehezebb, az önkormányzatoknak csökkenő finanszírozással 

kell számolniuk, ami mellett egy önálló könyvtár fenntartása igen költséges feladat. Szolgáltató 

helyek esetében viszont már nem csak az önkormányzat költségvetéséből tudják előteremteni a 

könyvtár fennmaradásához szükséges anyagi forrásokat, hanem igénybe tudja venni a kistérségi 

normatívát is. 

Az egyes kistérségeknek ítélt normatív támogatás összegét az éves költségvetés 8. számú 

melléklete segítségével évente nyomon lehet követni. 2005-ben még csak 23 kistérség kapott 

támogatást mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátására, a következő években 

viszont növekedett azoknak a többcélú kistérségi társulásoknak a száma, amelyek igénybe vehették 

a normatív támogatást. Ennek köszönhetően egyre több pénz jutott be a könyvtári rendszerbe. 
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1. sz. táblázat: Normatív támogatás mértéke 2005-2009 között 

2005 2006 2007 2008 2009 

210 966 600 Ft 714 870 600 Ft 1 562 600 000 Ft 1 943 500 000 Ft 2 101 344 000 Ft 

 

Ezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy minél több kistérség szeretne részesülni ilyen 

támogatásban, annál kisebb összegben határozzák meg a normatíva mértékét:  

2. sz. táblázat: Normatíva mértéke 2005-2010 között 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 096 000 Ft 1 228 300 Ft 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 1 180 000 Ft 1 000 000 Ft 
 

 

A 2005 és 2009 közötti időszakban nem csak a támogatás mértékében volt változás, hanem a 

kistérségek számában is. Míg ennek az időszaknak az első évében 108 kistérség működött, ad-

dig 2009-re ez a szám 173-ra növekedett. Ezért célszerű azt is megnézni, hogy az egyes évek-

ben a kistérségeknek hány százaléka kapta meg a normatívát. 

 

 

1. sz. diagram: Normatív támogatásban részesülő kistérségek százalékos aránya  

A diagram alapján tisztán látható, hogy nem csak a kistérségek mennyiségbeli növekedése 

figyelhető meg, hanem azok százalékos arányának emelkedése is. Míg 2005-ben a kistérségek-

nek mintegy 21,2 százaléka kapta meg a támogatást, addig ez az arány 2009-re jelentősen meg-

ugrott 64,7 százalékra. 

Ha a 2005 és 2009 közötti időszakban a támogatások térbeli eloszlását is megnézzük, akkor 

azt tapasztalhatjuk, hogy egy megye van, amely egyáltalán nem részesült támogatásban, ez pe-

dig Fejér megye. Továbbá az is megfigyelhető, hogy Pest-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Csongrád-, 

Bács-Kiskun-, Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek többsége sem 

kapott normatív támogatást. Viszont az is észre vehető, hogy az 1000 fő alatti lakónépességű 

települések többsége résesült ilyen juttatásban, ami igen pozitív lehet, hiszen az ilyen kis tele-

pülések önerőből nem biztos, hogy fenn tudnának tartani egy könyvtárat.  

Összességében arra lehet következtetni, hogy egyre több település veszi igénybe a ráeső 

normatívát annak érdekében, hogy az ott élő emberek számára elérhetőek legyenek a könyvtári 

Normatív támogatásban részesülő kistérségek éves százalékos 

aránya

2005

21,20% 2006

27,90%

2007

47,82%2008

56,06%

2009

64,73%
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szolgáltatások. Ezzel együtt azonban fontos azt is megnézni, hogy ezek a támogatások hogyan 

hasznosulnak a könyvtári rendszerben, hatásukra megfigyelhető-e valamilyen változás? Ennek 

érdekében több szempont alapján vizsgáltam meg a könyvtárak helyzetét, amelyeknek nagy 

része megegyezik a Fehér Miklós: A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatell á-

tásának normatív támogatására biztosított forrás hasznosulásának vizsgálata a statisztika lehető-

ségeivel c. tanulmányában megtalálható szempontokkal (SCHMIDTNÇ BAKÓ, 2009:11). A szem-

pontokat 2004 és 2009 közötti időszakban néztem. A 2004-es évet azért választottam kezdőév-

nek, mert ekkor még nem létezet sem a KSZR, sem a normatív támogatásról szóló kormányren-

delet, ezért ez az év biztosítja az összehasonlítási alapot. 

 

1.) Nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak száma 2004-2010 között és az ellá-

tott települések száma: 

2004-ben 2135 könyvtár volt megtalálható a jegyzékben. A listában lévő könyvtárak számá-

nak csökkenése igazán a 2006-os évben kezdődött meg, amikor is több mint 100 könyvtár került 

ki a nyilvános könyvtárak lajstromából. A későbbi években a csökkenés mértéke megnöveke-

dett (2007-ben 428-cal, 2008-ban 236-tal csökkent), annyira, hogy 2010-ben már csak 1185 

nyilvános könyvtárat tart számon a jegyzék. A nyilvános könyvtárak számának csökkenése a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és a normatív támogatás bevezetésének köszönhető, ugyanis 

egyre több település veszi igénybe a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásait. 

Az ellátott településekre vonatkozó adatok csak 2006-tól állnak rendelkezésre. Az első év-

ben mintegy 1175 KSZR által ellátott település volt. Ezeknek a települések száma 2007 -ben 

ugrásszerűen megnőtt (1727), és 2009-ben már 1992 olyan települést számoltak össze, amely a 

KSZR szolgáltatásait vette igénybe. A nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak 

számának csökkenése és a KSZR által ellátott települések számának növekedése arra enged kö-

vetkeztetni, hogy egyre inkább kezd elterjedni az a nézet, miszerint nem az önálló könyvtár 

fenntartása a lényeg, hanem az, hogy a felhasználók a megfelelő és magas színvonalú szolgálta-

tásokban részesüljenek. 

 

2.) Működő könyvtárak szolgáltató-helyeinek száma 2004-2009 között: 

2004-ben a szolgáltató-helyek 93,8% (4873) működött, ez az arány a következő évre 95,2% 

nőtt. Ezt követően némi csökkenés volt észlelhető, de 2008-tól ez az arány ismét 96,3 százalék 

fölé emelkedett és 2009-ben pedig már 97,9 százalékos volt. Azaz a finanszírozási  gondokkal 

küszködő könyvtárak a megszűnés és szüneteltetés helyett szolgáltató-helyekké tudtak alakulni, 

aminek köszönhetően egy-egy település nem maradt könyvtári szolgáltatás nélkül. 
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3.) Heti nyitvatartási órák száma 2004-2009 között: 

 

 
2. sz. diagram: Heti nyitvatartási órák száma és a működő szolgáltató-helyek száma 

 

Az összehasonlítás alapját a 2004-es adat szolgálja, amikor is a heti nyitvatartási órák és a 

szolgáltató helyek számának aránya 12,98 volt. Ez az arány 2006-ig folyamatosan emelkedett, 

és ekkor elérte a 15,8-at. Majd ismét csökkenés történt az egy szolgáltató helyre jutó átlagos 

nyitvatartási órák számában, 2008-ra pedig ez az arány megint visszaesett 12-re. A következő 

évben viszont ismét a 2006-os év aránya jelent meg, azaz a szolgáltató-helyek átlagosan heti 15 

órát tartottak nyitva. 

 

4.) Könyvtáros munkakörben dolgozók 2004-2009 között: 

Itt leginkább arra voltam kíváncsi, hogy a könyvtárosi képesítés nélkül dolgozók arányában 

történt-e változás. 2004-ben a könyvtáros munkakörben dolgozóknak mintegy 34,72 százaléka 

nem rendelkezett semmilyen könyvtárosi képzettséggel, ehhez képest 2009-re 13 százalékkal 

csökkent ez az arány. Ha pedig a számbeli adatokat nézzük, akkor megállapítható, hogy a 

könyvtárosi képzettség nélkül dolgozók száma kb. egyharmaddal csökken 2004-hez képest, a 

szakképesítéssel dolgozók száma pedig több mint 1000 fővel meghaladja a kezdeti értéket, an-

nak ellenére, hogy 2006-2007-es évben visszaesés mutatkozott. 

 

5.) Éves gyarapodás darabszáma 2004-2009 között: 

2004-hez képest 2005-ben mintegy 20,19 százalékkal nőtt a leltárba vett állomány mértéke. 

Ezt követően viszont az éves gyarapodás darabszámának tekintetében csökkenés figyelhető 

meg, annak ellenére, hogy a gyarapodásra fordított összeg ugyanebben az időszakban kis mé r-

tékkel fokozatosan növekedett. 2009-ben már 14,9 százalékkal kevesebb dokumentum került be 

könyvtárak állományába, mint 2004-ben. Ebből arra lehet következtetni, hogy a dokumentumok 

árának növekedése eredményezte a gyarapodás mértékének csökkentését.  

 

 

 

 

Heti nyitvatartási órák száma a szolgáltatóhelyek függvényében
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6.) Használók számára fenntartott számítógépek és internet-hozzáférések száma 

2004-2009 között: 

 

2. sz. diagram: Használók számára fenntartott számítógépek és az internet-hozzáférések 

száma 

Ebben a kategóriában pozitív változások történtek az elmúlt öt év során. A könyvtári látoga-

tók által használt számítógépek száma évről évre növekedett és 2009-ben 14156 olyan számító-

gép volt, ami a könyvtárhasználók rendelkezésére állt. Ezzel egy ütemben az internetes hozzáfé-

rések száma is növekedett, ami 2009-re elérte 13109 számot. Ez annak köszönhető, hogy egyre 

több fenntartó ismeri fel, hogy számítógép és internet nélkül a könyvtár elszigeteltté válik, és 

nem tud olyan szolgáltatásokat nyújtani a felhasználóknak, ami elvárható lenne.  

 

7.) Érvényes regisztrációval rendelkező használók száma 2004-2009 között: 

Ez az adat elég hullámzó tendenciát mutat, ugyanis 2004-ben a regisztrált felhasználók szá-

ma elérte 2 198 097-et, 2006-ban már több mint százezer használóval több regisztrált, viszont 

ezt követően csökkent a regisztráltak száma. 2009-ben még így is 3,5% több regisztrált haszná-

lóról szolgáltatnak adatot a könyvtárak, mint 2004-ben. 

 

8.) Személyes könyvtárhasználatok száma 2004-2009 között: 

 

3. sz. diagram: Személyes könyvtárhasználat összesen valamint önálló könyvtárakra és 

ellátott településekre bontva 
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2006-ig körülbelül kilenc százalékkal nőtt azoknak a száma, akik személyesen használták a 

könyvtárak szolgáltatásait, ezt követően viszont egyre kevesebben voltak azok, akik személye-

sen látogattak el a könyvtárakba. 2009-re a személyes könyvtárhasználók száma 2,5 százalékkal 

maradt alul a 2004-es állapothoz képest. Ellátott és önálló könyvtárak szerinti bontásban csak 

2006-tól tudjuk nyomon követni a használatnak ezt a típusát, amikortól is összességében csök-

kenő tendencia figyelhető meg a személyes könyvtárhasználatban. Ugyanis az önálló könyvtá-

rakban előforduló személyes könyvtárhasználat nagyobb mértékben csökkent, mint hogy azt az 

ellátott könyvtárak növekedő könyvtárhasználata ellensúlyozni tudta volna. 

 

9.) Kölcsönzött dokumentumok száma 2004-2009 között: 

A kölcsönzött dokumentumok számában is csökkenés figyelhető meg 2004-hez képest, ami-

kor is a kölcsönzött dokumentumok száma majdnem elérte a 40 milliót. 2009-ben viszont ez a 

szám 15,46 százalékkal csökkent. Itt is csak 2006-tól van adatunk az ellátott és önálló könyvtá-

rak által kölcsönzött dokumentumok mennyiségéről. Ugyanaz figyelhető meg, mint az előző 

pontban: az önálló könyvtárakban kölcsönzött dokumentumok mennyisége nagyobb mértékben 

csökkent, mint hogy azt az ellátott könyvtárak növekedő dokumentum kölcsönzéseinek száma 

ellensúlyozni tudta volna. 

 

10.) Helyben használt dokumentumok száma 2004-2009 között: 

Ezen a területen is folyamatos csökkenés figyelhető meg. 2004-ben 29 556 521 helyben 

használatot regisztráltak a könyvtárak. Ez a mennyiség a következő három évben folyamatosan 

csökkent, 2007-re a csökkenés mértéke elérte 14.16 százalékot. Ezt követően ismét növekedet t 

ez a típusú könyvtárhasználat. Bár 2009-ben még mindig nem érte el a hat évvel korábbi állapo-

tot, de 2007-hez képest 11,03%-kal nőtt a helyben használatok száma. 

A fent megismert mutatók alapján tehát megállapítható, hogy a KSZR és a normatív támo-

gatás bevezetése változást hozott a könyvtárak életében. Sok könyvtár kikerült a nyilvános 

könyvtári jegyzékből, és ezzel párhuzamosan egyre több település igényelte a KSZR ellátását. 

Az ellátott szolgáltató-helyeken növekedtek a használói mutatók, míg az önálló könyvtáraknál 

ezek jelentősen visszaestek. Ez arra enged következtetni, hogy a KSZR által megújult könyvtá-

rak szolgáltatásait szívesebben veszik igénybe a felhasználók, mint a már állományában elavu-

lófélben lévő önálló községi könyvtárakét. Tehát a szolgáltató rendszer révén a felhasználók 

számára magasabb színvonalú szolgáltatások nyújthatóak. Ez ahhoz vezethet, hogy a kistelepü-

léseken élők is igénybe tudnak venni olyan szolgáltatásokat, mint amilyeneket a nagyobb vá-

rosi, vagy megyei könyvtárakban nyújtanak. 
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EGERVÁRI DÓRA :  Felhasználóképzés felsőfokon –  a könyvtárismeret  

és  könyvtárhasználat  oktatása a Pécsi  Tudományegyetemen  

Helyzetelemzés, problémafelvetés 

A XX-XXI. század fordulóján a számítástechnikai, az IKT eszközök, valamint az internet meg-

jelenésében és elterjedésében is megfigyelhető, hogy a technológiai újítások, illetve korunk 

legmodernebb innovációi iránt elsősorban a fiatalok érdeklődnek, az ő életükben töltenek be 

meghatározó szerepet. Gondoljunk csak a ma már mindent tudó és mindenre képes mobiltelefo-

nokra, személyi számítógépekre, laptopokra, notebookokra, MP3 és MP4 lejátszókra, illetve 

PDA-kra. Az információs társadalom legfiatalabb polgárai egyre korábban találkoznak a külön-

féle információs és kommunikációs technológiákkal, így nem meglepő, hogy a hétköznapi in-

formációszerzés során már nem csak a tömegkommunikáció különböző eszközeit, mint például 

az újságot, a rádiót és a televíziót használják, hanem az internetet is. Ám az általános és közép-

iskolás diákok és a főiskolai, egyetemi hallgatók nem csupán a napi friss hírek beszerzése so-

rán, hanem a tanulmányaikkal kapcsolatos információkat is az interneten szerzik be, így a 

könyvtár és a hagyományos, papír alapú dokumentumok mellett egyre nagyobb arányban kezdik 

használni az elektronikusan hozzáférhető dokumentumokat is. Mindemellett az is látható, hogy 

az internet segítségével beszerzett információk használata egyre inkább kezdi kiszorítani a ha-

gyományos, papír alapú információhordozókat mint például a könyv és a folyóirat.  

Ugyanakkor a fiatalok bármilyen jellegű kérdésre is keressék a választ, számukra az első és 

a legfontosabb, hogy megismerhessék azokat a hagyományos és online forrásokat, amelyek az 

információszerzés folyamatában fontosak, illetve nélkülözhetetlenek lehetnek a számukra. E l-

engedhetetlen, hogy a fiatalok minél korábban találkozhassanak a köznapi tájékozódásukhoz, 

valamint a tanulásukhoz elengedhetetlen információforrásokkal, intézményekkel; legyen az a 

könyvtár, a lexikon, az enciklopédia, a szótár, az internetes keresőprogram, a tematikus honlap , 

vagy akár egy hazai, nemzetközi szakadatbázis. 

Írásomban részletesen bemutatom annak könyvtárismereti és könyvtárhasználati kurzusnak a 

kialakulását, amely e kompetenciák kialakítását és fejlesztését szolgálják. Megismertetem a 

teljes PTE-re kiterjedő Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című tantárgy tervezetét, továbbá a 

stúdium alapját képző információs kompetencia jellemzőit, valamint az ennek a készségnek az 

oktatására irányuló két nemzetközi ajánlást. Továbbá javaslatokat fogalmazok meg az 

összegyetemi kurzus megvalósítására vonatkozóan, valamint kifejtem, hogy az új ismeretek 

hogyan változtathatják majd meg a fiatalok információszerzési szokásait.  

 

A Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus 

a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán 2006 őszén, 

az új bolognai képzési rendszer keretében indult meg – Magyarországon az elsők között – BA-

szinten az andragógia szak (a korábbi népművelő, művelődés- és humánszervező szak). Az 

andragógia szak tanrendjében az alapozó képzések között szerepel a Könyvtárismeret-

könyvtárhasználat című kurzus is, melyet a hallgatók rögtön a képzés legelején, az első félév-

ben kötelezően választható tantárgyként hallgatnak. A Pécsi Tudományegyetemen – tudomá-

sunk szerint – először, és máig is kizárólagosan az andragógia szakosoknak szerepel a hálóter-

vükben külön tanegységként a Könyvtárismeret-könyvtárhasználat kurzus. 
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A tantárgy két elkülöníthető, de ugyanakkor egymással szorosan összefüggő egységre oszt-

ható. A kurzus elméleti, információ- és könyvtártudományi bevezetéssel indul, amelyet a karon 

belül működő Könyvtártudományi Intézet egyik oktatója tart. Az elméleti bevezetőben a hallga-

tók képet kapnak az információs társadalomról, az információs műveltségről és kompetenciáról. 

Megismerkednek általános keresőkkel és azok speciális lehetőségeivel, szakadatbázisokkal, 

katalógusokkal, tájékoztató intézményekkel, különböző információtípusokkal és információfor-

rásokkal. Betekintést nyernek a különböző könyvtártípusok feladataiba és a szolgáltatásaiba. 

Megismerik a tájékozódáshoz szükséges dokumentumok legfontosabb típusait és használatukat, 

a rájuk történő szakirodalmi hivatkozások alapszabályait, továbbá a bibliográfiai és a szakiro-

dalmi jegyzékek készítésének módszereit. Az elméleti kurzusrész után a hallgatók gyakorlaton 

vesznek részt a Pécsi Tudományegyetem központi és/vagy valamelyik kari könyvtárában. A 

gyakorlatok helyszínei 2006 óta gyakran változtak. A 2009/2010-es valamint a 2010/2011-es 

tanévben a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szak-

könyvtár és Dokumentumtárában zajlanak az első éves hallgatók könyvtárismereti foglalkozá-

sai, emellett pedig a számítógépes laborban az adatbázisok kezelésének bemutatása és gyakorol-

tatása. Ez utóbbi során – az elméleti bevezetőn tanultak alapján és a gyakorlatvezető segítségé-

vel – különböző keresési feladatokat végeznek el. A keresést végzés folyamatán a gyakorlatban 

mélyítik el elméleti tudásukat és megtapasztalják a keresők és adatbázisok adta lehetőségeket. 

A gyakorlati órák alkalmával a hallgatóknak lehetőségük van megismerkedni a következő kere-

sőkkel és adatbázisokkal: Google, Wikipédia, MATARKA, EPA, könyvtári OPAC-ok, PAD, 

MOKKA, MNB, KSH, MEK, NDA, SzocioWeb, HEKTOR, HUMANUS, MANCI, IKER, va-

lamint az EISZ és az EBSCO szolgáltató adatbázisai. 

A kurzus egyik legfontosabb célja, hogy a hallgatók gyakorlat keretén belül tapasztalhassák 

és ismerhessék meg a társadalomtudományi tartalmakat feldolgozó szakadatbázisokat. A 

Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című tantárgy bizonyítottan képes megváltoztatni a fiatalok 

információkeresési és -használási szokásait, illetve segít nekik eligazodni az interneten fellelhe-

tő különböző információforrások között, így már az egyetemi évek alatt is képessé válnak igé-

nyesebb írásművek elkészítésére, és nem csupán a Google-t veszik igénybe az információkere-

sés során. A Könyvtárismeret-könyvtárhasználat kurzus során az új bolognai rendszerben tanuló 

andragógia szakos hallgatók olyan ismeretekkel gazdagodnak, olyan tudással bírnak, mellyel a 

régi osztatlan alapképzésben végzett humán- és művelődésszervező szakos társaik nem rendel-

kezhettek. 

 

A Campus kredit lehetősége
1
 

– Könyvtárismeret-könyvtárhasználat kurzus a teljes egyetemen 

A 2010/2011-es tanévtől a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatójának  ismét lehetősége 

lesz már nem csak a saját karán, hanem – érdeklődésének megfelelően – bárhol az egyetemen 

belül kurzusokat teljesíteni. Az új rendszer esélyt teremt arra, hogy a Dél-Dunántúli Regionális 

Könyvtár és Tudásközpont, valamint a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézet elindítson egy összegyetemi Könyvtárismeret-

könyvtárhasználat kurzust. A stúdium létjogosultságát alátámasztja a PTE FEEK-en lefolytatott 

                                                 
1
 A Campus kredit a régi „PTE 10%‖ nevet viselő rendszer megújított változata. A kreditcsoport lehetőséget 

biztosít a hallgatók számára, hogy a diplomához kötelezően megszerzendő krediteken túl, az érdeklődési 

körüknek megfelelően bármit, bárhol tanulhassanak, amire a rendszeren belül lehetőségük van. 
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kutatás-sorozat, amely egyértelműen rámutatott a Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című tan-

tárgy hasznosságára és eredményességére. A vizsgálat legfigyelemreméltóbb, mostani témánk 

szempontjából pedig legbeszédesebb számadata volt a jelenlegi andragógia, illetve korábbi a 

humán- és művelődésszervező szakos hallgatók adatbázis-használatának összevetése. Ugyanis 

míg a régi, osztatlan alapképzésben résztvevő tanulók – humán- és művelődésszervezők – csu-

pán 10%-a, addig az andragógia BA szakos hallgatók, akik már tanulták e tárgyat, 40%-a tudott 

megnevezni általa rendszeresen használt – általában társadalomtudományi profilú – szakadatbá-

zist. A két adat között meglévő jelentős különbség a Könyvtárismeret, könyvtárhasználat kurzu-

son elsajátítottak javára írható. Ezért is indokolt, hogy a még csupán a PTE FEEK-en tanított 

kurzust a teljes egyetem szintjére emeljük.  Véleményünk szerint a XXI. században nélkülözhe-

tetlen, hogy az egyetem minden hallgatója (BA/BSc, MA/MSc, valamint PhD) részesülhessen 

könyvtárismereti-könyvtárhasználati oktatásban, ugyanis ez a sajátos típusú felhasználóképzés 

az oktatás valamennyi szereplője számára hasznos, ám emellett a jelenlegi hallgatók további 

életpályája során is nélkülözhetetlen készségek elsajátítását jelenti.  

 

Információs műveltség kontra információs kompetencia 

– avagy a Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus alapját képző készségek  

Ahhoz, hogy az információs társadalom teljes jogú polgáraivá válhassunk, rendelkeznünk kell 

különféle alapkompetenciákkal (alapkompetenciáknak tekinthetők az általános iskolában első-

ként elsajátítottak, így az olvasás, az írás és a számolás), valamint úgynevezett huszonegyedik 

századi készségekkel. A huszonegyedik századi készségek közé tartozik az életvezetési és karri-

erépítési képesség, a tanulási és innovációs készség, az információs és médiaműveltség, vala-

mint az IKT (információs és kommunikációs technológia) kompetencia  melyek közül most első-

sorban az információs műveltséggel, valamint az információs kompetenciával foglalkozom 

részletesen.   

 

Az információs műveltség és az IFLA ajánlása (az angol-amerikai vonal) 

Az információs műveltség kifejezés az angol „information literacy” magyar megfelelője. (A 

„literacy‖ pontos magyar jelentése: „1. műveltség, olvasottság, 2. írni-olvasni tudás‖.) A kifeje-

zés megalkotójának talán az Amerikai Iskolai Könyvtárosok Egyesületét (American Association 

of School Librarians, AASL) tekinthetjük, az ő definíciójuk szerint: „az információs műveltség 

– az információ megtalálásának és felhasználásának képessége – az egész életen át tartó tanu-

lás alapköve” (VARGA, 2008). Az információs műveltség elemei közé a következők tartoznak: a 

hatékony és eredményes információkeresés, a kritikus értékelés, a pontos és etikus felhasználás. 

Az egyénnek rendelkeznie kell megfelelő információkeresési stratégiákkal, taktikákkal és krit i-

kai gondolkodással, hogy az élet problémáit újszerűen oldhassa meg a válogatott, értékelt és 

szintetizált információk segítségével. 

Az Amerikai Könyvtárosok Egyesületének (American Library Association, ALA) leggyak-

rabban használt definíciója: „Az információs műveltség azt jelenti, hogy az egyén felismeri, 

mikor van szüksége információra, és képes megtalálni, értékelni, valamint hasznosítani azt.‖  

(VARGA, 2008). 

Az információs műveltség követelményrendszerének három alapeleme a hozzáférés, az érté-

kelés és a hasznosítás, melyek az IFLA 2006-os javaslatában szerepelnek, melynek segítségével 

minden ország létrehozhassa saját információs műveltség programját.  
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A. Hozzáférés: a használó hatékonyan és eredményesen jut hozzá az információhoz.  

1. Az információs igény meghatározása. 

–  Felismeri és meghatározza az információszükségletet. 

–  Ki tudja fejezni az információs igényt. 

–  Elkezdi a keresési folyamatot. 

2. Az információ megtalálása 

–  Azonosítja és értékeli a potenciális információforrásokat. 

–  Keresési stratégiákat alakít ki. 

–  Eljut a kiválasztott információforrásokhoz. 

–  Kiválogatja a megtalált információkat. 

 

B. Értékelés: kritikusan és kompetensen értékeli az információt. 

1. Az információ értékelése 

–  Elemzi, vizsgálja és kivonatolja az információt. 

–  Általánosítja és értelmezi az információt. 

–  Szelektál és szintetizál. 

–  Çrtékeli a megtalált információ pontosságát és relevanciáját. 

2. Az információ szervezése 

–  Elrendezi és kategorizálja az információkat. 

–  Csoportosítja és rendszerezi a megtalált információt. 

–  Meghatározza, hogy melyik a legjobb és leghasznosabb információ. 

 

C. Használat: pontosan és kreatívan hasznosítja az információt. 

1. Az információ felhasználása 

–  Képes újszerű módon kommunikálni, bemutatni és használni az információkat.  

–  A megtalált információt alkalmazni tudja. 

–  Saját tudásába integrálja az információkat. 

–  Prezentálni tudja az információs terméket. 

2. Az információ kommunikálása és etikus felhasználása 

–  Tisztában van vele, hogy mit jelent az információ etikus felhasználása.  

–  Tiszteletben tartja az információ használatának legális szabályait.  

–  A szerzői jogi szabályok figyelembe vételével hasznosítja az információs termékeket. 

–  Betartja a megfelelő stílusbeli követelményeket. (VARGA, 2008) 

 

Az információs kompetencia és a baden-württembergi egyetem ajánlása (a német vonal) 

Az információs kompetencia a német „Informationskompetenz” magyar megfelelője. A német 

nyelvterületen meghonosodott „Informationskompetenz‖ kifejezést a német nyelvterületen az 

angol „information literacy‖ szinonimájaként kezelik. 

A német szakirodalom szerint az információs kompetencia komplex fogalom, leírásánál 

azonban, az „information literacy‖ jelentésén túl hangsúlyosabb  szerepet kap az információke-

resés specializációja, valamint a megtalált információ válogatása és értékelése. A definíció sok-
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ban hasonlít az előzőekben közölt információs műveltség kifejezés jelentésére, ugyanakkor a 

német információs kompetencia részletesebb és kidolgozottabb, konkrétabb elemeket hordoz, 

mint angol szinonimája (SIPOS, 2008). 

Az IFLA javaslata után fontosnak tartom bemutatni a baden-württembergi egyetem ajánlását 

(amelyet a Német Könyvtáros Egyesület is elfogad és ajánl) is, hiszen a két standardrendszer, az 

azokat pontosító indikátorok, továbbá az elsajátításukhoz rendelt módszerek és eszközök össz e-

hasonlításából egyértelműen kitűnik, hogy az angol, valamint a német felfogás és értelmezés 

között milyen eltérések vannak. A németek által összeállított „milyen egy információs kompe-

tenciával rendelkező hallgató” (NETZWERK INFORMATIONKOMPETENZ BADEN-WÜRTTEMBERG, 

2006) képe pedig árnyaltabb, mint az IFLA koncepciója, és nem utolsósorban kifejezetten a 

felsőoktatásra profilírozott.  
 

1. Megfogalmazza az információs igényét 

– Definiálja és artikulálja az információs igényét (szóban és írásban). 

– Tisztában van az információs források különböző fajtáival, formátumaival,  azok előnyeivel 

és hátrányaival. 

– Figyelembe veszi az ár és a hasznosság mértékét. 

– Ellenőrzi, hogy az egyes problémákra milyen megoldási lehetőségeket választ, és azt adott 

esetben módosítani is tudja. 
 

2. Hatékonyan megszerzi a szükséges információkat  

– Kiválasztja a legmegfelelőbb keresési szisztémát és metódust. 

– Kidolgozza a megfelelő keresési stratégiát. 

– Az információszerzés során különféle stratégiákat és metódusokat alkalmaz. 
 

3. Kiválasztja és értékeli a megszerzett információkat  

– Az információ kritikája és bírálata. 

– Çrtékeli a megtalált információhalmazát és annak relevanciáját; szükség esetén módosítja a 

keresési stratégiáját. 

– Elmélyed az információkeresés folyamán összegyűjtött információállományban . 
 

4. Feldolgozza az információkat  

– A megszerzett információkat és azok forrásait lejegyzeteli, menti, kezeli és adminisztrálja.  

– A megfelelő technikai eszközökkel prezentálja az eredményeit. 

– Az eredményeit a célcsoportnak megfelelő szinten és módon közvetíti . 
 

5. Körültekintően és felelősségtudattal jár el 

– Követi a szabályokat, rendeleteket. 

– Körültekintő az erkölcsi, a jogi, a társadalmi és a gazdasági kérdésekben.  
 

A disztinkcióra azért is szükség volt, mert az angol-amerikai területeken meghonosodott 

„műveltség‖, illetve „írástudás‖ kifejezéseket német nyelvterületeken kompetenciaként használ-

ják. A fogalmi meghatározások így még bonyolultabbak, ugyanis néhány nyelvben nincs meg-

különböztetve az információs műveltség és az információs kompetencia szókapcsolat.  

Az információs műveltség és az információs kompetencia kifejezések igen friss fogalmak, 

így pontos definíciójuk, valamint az egymáshoz fűződő kapcsolatuk feltárása még várat magára, 
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ugyanakkor jól látható, hogy a fogalmak tartalma nagyon hasonló.  Az első feladat, hogy minden 

nemzet saját nyelvén fogalmazza meg az információs társadalom kapcsán felmerülő új kifejezé-

sek terminológiáját, szemantikáját és hátterét. Ugyanakkor érzékenyen és aktívan kell reagálni a 

nemzetközi eseményekre, definíciókra, mivel nem szerencsés – jóllehet erre számos példa akad 

–, ha az azonos tartalmat fedő szak- és tudományos kifejezések nemzeti és a nemzetközi megha-

tározásai más alapokon szerveződnek, illetve mást jelentenek. 

Magyarországon a kompetencia alapú oktatás meghonosodásának napjainkban vagyunk ta-

núi. A mai világban nem az a kérdés, hogy miként jut az ember információhoz, hanem az, hogy 

hogyan jut hozzá a számára szükséges és elégséges, ugyanakkor hiteles, megbízható, pontos 

információkhoz. Számos helyről érkeznek különböző ingerek, így valójában a bőség zavara 

okozza a legfőbb problémát, pontosabban szólva az, hogy a megnövekedett mennyiségű impu l-

zust nem tudja a használó összerendezni, értelmezni. A kompetencia alapú oktatás egyik fontos 

kérdése, hogy miként lehet az információhasználókat erre megtanítani. Çppen ezért a kifejezés 

lényeges összetevőjét képezi az önálló tanulás képességének elsajátítása. Ez azt jelenti, hogy a 

mérhetetlen mennyiségű információk között az egyén önállóan tudjon mozogni, képes legyen 

fontossági sorrendet felállítani, meg tudja különböztetni a lényegest a kevésbé lényegestől. Fon-

tos összetevője az is, hogy el tudja dönteni: a lényegesek közül mit kell neki megtanulni, és 

miről kell csupán azt tudnia, hogy hol találja meg a könyvben, az interneten, hol tudja azt visz-

szakeresni, és utána hogyan tudja ezeket az információkat összerendezni. Ezeknek az ismere-

teknek a birtoklása nélkülözhetetlen a korszerű műveltségtartalom, a korszerű tudás kialakításá-

ban. Feltehetőleg ezek az indokok motiválták a kulcskompetenciák definiálását, amikor azok 

közé sorolták a kommunikációt, a digitális kompetenciát, a hatékony és az önálló tanulást. A 

közoktatási intézmények azonban csupán arra vállalkozhatnak, hogy megteremtsék az informá-

ciós kompetenciák alapjait, a felsőoktatási intézményeknek, a szakképzésnek, valamint más in-

tézményes és intézményen kívüli oktatási rendszereknek maguknak kell gondoskodniuk az in-

formációs műveltség specifikus továbbfejlesztéséről. 

Az összegyetemi Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus egyik kulcskérdése, hogy 

az információs műveltség, illetve információs kompetencia oktatásának melyik irányelvét, ille t-

ve ajánlását állítsa középpontjába. Az előzőekben felvázolt angol, illetve német példa is alka l-

mas lenne arra, hogy a Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus alapját képezze, ugyan-

akkor a baden-württembergi egyetem ajánlása annyira speciálisan az egyetemistákra vonatko-

zik, hogy jelen esetben ezt a standardrendszert, valamint a hozzájuk rendelt indikátorokat lenne 

célszerű beemelni a tematikába, illetve e javaslatok mentén érdemes felépíteni a különböző 

anyagrészeket.  

 

Tervezet az összegyetemi Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus 

megvalósítására 

Az összegyetemi Könyvtárismeret-könyvtárhasználat kurzus arra vállalkozik, hogy a hallgatók-

nak a közoktatásban, valamint autodidakta módon megalapozott információs kompetenciáját 

továbbfejleszti, valamint egy-egy szakterületre specifikálja.  Ez utóbbi azért fontos, mert magá-

tól értetődő, hogy egy bölcsésznek, egy jogásznak, egy közgazdásznak, vagy akár egy orvostan-

hallgatónak más és más információs tartalmakra forrásokra van szüksége, más és más szakada t-

bázisokat kell használniuk a megfelelő szakirodalom beszerzéséhez.  



536 

Az összegyetemi kurzusnak a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont biztosít-

hat helyszínt, így az oktatásban résztvevő hallgatók testközelben és működés közben is megta-

pasztalják az integrált könyvtár előnyeit és szolgáltatásait.  

A Könyvtárismeret-könyvtárhasználat című kurzus célcsoportját alkotják az egyetem első 

évfolyamos hallgatói, ugyanis így a BA/BSc három, valamint az MA/MSc további két éve alatt 

mindvégig hasznosítani tudják az első félévben magukévá tett készségeket, képességeket, tudá-

sokat. Megfontolandó és szakmailag is indokolt, hogy a PhD-képzésben résztvevő hallgatók 

számára külön kurzusok is induljanak, és azok is a képzésük legelején. Mivel a Pécsi Tudo-

mányegyetem akár több ezer első évfolyamos hallgatóval is rendelkezhet egy-egy tanévben, így 

csak több lépcsőben, és hosszú évek alatt valósítható meg, hogy a PTE valamennyi hallgatója 

rendelkezzen könyvtárhasználati ismeretekkel, illetve magas fokú információs műveltséggel. A 

kurzus lebonyolítása maximum 30 fős csoportokban valósulna meg, de egy félévben több cso-

port indítására is lehetőség lenne, így a különböző tudományterületeken  tanuló hallgatók egy-

egy teambe osztása szükségszerűvé válik. A kurzus helyszínéül a Dél-Dunántúli Regionális 

Könyvtár és Tudásközpontban, egy informatikai terem szolgálna, ahol a hallgatók az interne t-

kapcsolattal rendelkező számítógépek előtt, készség szintjén is elsajátítanák az általános kere-

sők, a tematikus portálok, valamint a különböző szakadatbázisok használatát.  A kurzus  gyakor-

lati vizsgával zárul, ahol a hallgatók számot adnak a tanultakról, és rögtönzött keresések alapján 

bizonyítják, hogy ismerik a különböző keresőprogramokat, a könyvtári OPAC-okat, valamint a 

hazai és nemzetközi adatbázisokat. 

Az elsőéves hallgatókat először meg kell ismertetni a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és 

Tudásközponttal, valamint az egyetemi kari könyvtári hálózattal, ezt követően a különböző tu-

dományterületeken fontos és nélkülözhetetlen kari, illetve egyéb (szak)könyvtárakkal. A hallga-

tók betekintést nyernek a könyvtár- és információtudomány ismert fogalmaiba (könyvtár, in-

formáció, dokumentum, tudomány, információs társadalom, könyvtártípusok, dokumentumtípu-

sok, formai és tartalmi feltárás). Megtanulják a bibliográfiakészítés és a hivatkozás legfonto-

sabb szabályait. A kurzus középpontjában áll, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informá-

ciókeresés különböző technikáival, valamint, hogy a tanult tudományterületen melyek azok a 

legfontosabb keresők, adatbázisok, amelyeket használnia kell majd a szakirodalom beszerzése 

során. 

 

Összegzés 

Összegzésként elmondható, hogy a fiatalok körében igen kedvelt eszköz a számítógép és az 

internet, mind a hétköznapi tájékozódás, mind a szakirodalmi információszerzés során. Çvről 

évre egyre több ember használ számítógépet és internetet, elsősorban a fiatalok körében nő ex-

ponenciálisan ez a szám. Ebben a társadalmi csoportban  a digitális írástudás új alapkészség. 

Az internet mindent elsöprő térhódítása mára az egyetemi élet mindennapjainak is szerves 

részévé vált. A hallgatók előszeretettel (olykor felületességből szinte kizárólagosan) használják 

ezt az eszközt az információszerzéshez, azonban az internet mellett a „hagyományos‖ könyvtár 

továbbra is nagy szerepet játszik a hallgatók életében, különösen a szakirodalom  beszerzésekor. 

Ezt a szerepet tovább erősítheti a felsőoktatásban feltétlenül fejlesztésre szoruló, információs 

kompetencia alapú és a hallgatókra, valamint az egyes diszciplínákra specializálódott felhaszná-

lóképzés. 
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Sok fiatal gondolja úgy, hogy ismeri az internet adta lehetőségeket, tud keresni a világhálón, 

és meg tudja szerezni a legeldugottabb információt is. Ebben a korosztályban ugyan az általános 

webes keresőket már mindenki ismeri, de nem mindegy, mire és hogyan használják, hiszen a 

találati halmazok, illetve azok elemei tudományos szempontból gyakran nem mondhatók igé-

nyesnek. Márpedig az egyetemi hallgatóknak többnyire a tudományosan igazolt és ellenőrzött 

információkra, dokumentumokra van szükségük. 

Írásomban bemutattam, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Kar Könyvtártudományi 

Intézet, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont egy újabb együttműkö-

dési lehetőségét, melynek középpontjában az elsőéves hallgatók könyvtárismereti, könyvtá r-

használati képzése áll. A XXI. században egyre fontosabb, hogy a fiatalok olyan készségekkel, 

képességekkel rendelkezzenek, amelyeknek birtokában könnyen és gyorsan találnak meg egy -

egy választ a kérdéseikre, és így nem fogja eltemetni őket az információs lavina.  
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6. szekció: Az emberi  erő forrás fejlesztésének kultúrája –  múlt és 

jelen 

Magyar nyelvű összefoglalók  

SZEMES LÁSZLÓ: A SZEMÇLYÜGYI VÁLTOZÁSOK EGY NAGYVÁLLALATNÁL AZ 1970-ES ÇVEKBEN 

Az 1950-es évektől folyamatosan kettéválik a vállalatoknál a munkaerővel való foglalkozás: a 

fizikai dolgozók a munkaügy, a szellemi és adminisztratív dolgozók a személyzeti szervezeti 

csoportok irányítása alá kerültek. A személyzeti tevékenység erőteljes pártirányítás és közpon-

tosított állami irányítás alatt működött. 

Új helyzet állt elő: 1974-ben párthatározat, majd kormányrendelet szabályozta a gazdasági 

szervezetek személyzeti tevékenységét. 600 szervezetnél bevezették a személyzeti-szociális 

igazgatói rendszert. A kinevezett személyzeti igazgatók 24,3%-a rendelkezett egyetemi-

főiskolai végzettséggel. A személyzeti apparátusban dolgozók 10-12%-a volt felsőfokú végzett-

ségű (becsült adat). Azt hiszem, mindenki számára megdöbbentő, hogy az emberrel való fogla l-

kozás „résztvevői‖ nem voltak kellően felkészülve a munkaerővel való foglalkozásra . 1984-ben 

az OKGT-nél a tröszt központban és vállalatainál 26 egység mintegy 47 ezer dolgozóval műkö-

dött. A személyzeti vezetők 29,5%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel (jogász, tanár, köz-

gazdász, de humán szakember egy sem, igaz nem is volt ilyen irányú képzés). A közvetlenül nyug-

díj előtt álló személyzeti vezetők kivételével 1990-re azonban az arány meghaladta a 90% -ot. 

A gazdag és a jövőre alapozó cégek időben rájöttek, hogy az egyetemekkel történő együtt-

működés kiemelkedő jelentőségű. A személyes kapcsolatok befolyásolják a szervezeti kapcsola-

tokat. Nagyon hamar szót értett a Pécsi Egyetem részéről dr. Koltai Dénes és dr. Krisztián Béla 

tanár urak, az OKGT részéről Vissi Ferenc és jómagam, aki akkor a humánpolitikai fejlesztés 

vezetője voltam. 

A nagyszerű kapcsolatnak eredménye lett: a PTE első kihelyezett tagozata Siófokon az 

OKGT megrendelésére és az Egyetem kiváló oktatói gárdájának közreműködésével a személy-

ügyi – emberi erőforrás képzés - új alapját teremtette meg. 

Sok olajipari dolgozó végezte el a személyügyi szervező és a humán szervező szakot Pécsett 

ez biztosította, hogy az ország egyik legtőkeerősebb és robbanásszerűen fejlődő cége, a MOL 

Zrt. Kelet-közép Európa egyik legeredményesebb vállalata lett. Ugyanakkor azt az Egyetem 

bizonyította, hogy a pécsi egyetem FEEK nagy felkészültségű és tudományos munkássággal is 

rendelkező tanári gárdája a HRM képzés egyik nagy (ha nem a legnagyobb) fellegvára lett.  
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KRISZTIÁN BÇLA: TÖBBET AZ EMBERREL AZ EMBERÇRT 

– ÚT AZ EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSIG 

Az emberrel való tudatos foglalkozás a gazdaság és társadalom fejlődésével együtt változott. 

Ebben közrejátszanak kulturális meghatározottságok, a gazdasági rendszerek, a gazdaságok nyi-

tottsága (globalizáltság jellege). Az ösztönös és patriarchális viszonyokat  tükröző gondoskodást 

az ipari társadalmak kialakulását követően az ember mint tőke (intellektuális és fizikai) szemlé-

lete, az ember mint egyfajta erőforrás kezelése váltotta fel. A személyiség- és a szervezéstudo-

mányok kialakulásával előtérbe kerültek a személyiséget befolyásoló módszerek a szervezeti 

teljesítmények fenntartása és növelése érdekében. 

KECZER GABRIELLA: FELSŐOKTATÁSI VEZETŐK KÇPZÇSE: IGÇNYEK ÇS LEHETŐSÇGEK 

A felsőoktatási vezetők képzése, menedzseri kompetenciáik fejlesztése általános gyakorlat a 

fejlett országokban. Van, ahol állami szinten szervezik a különféle tanfolyamokat és tréninge-

ket, de a világ vezető egyetemei is kivétel nélkül kínálnak menedzsment képzéseket saját veze-

tőiknek. Ezeken a stratégiai tervezéstől a projektmenedzsmenten át a megfelelő vezetési mód-

szerek kiválasztásáig minden olyan ismeretet elsajátíthatnak, amelyre szükségük lehet a rájuk 

bízott szervezet vagy szervezeti egység hatékony és sikeres irányításához.  

Magyarországon azonban a felsőoktatási vezetők képzésének, menedzseri kompetenciáik 

fejlesztésének nincs hagyománya. Egyetemi vezetőink általában csak ösztönös vezetési képes-

ségeikre és a gyakorlatban szerzett tapasztalataikra hagyatkoznak. Forint-milliárdok és emberek 

ezrei vannak olyan vezetők gondjaira bízva, akik – bár tudományterületük kiváló ismerői – a 

korszerű vezetési elvekkel és módszerekkel legfeljebb véletlenszerűen vagy autodidakta módon 

találkoztak. 

Dolgozatom első részében bemutatom kutatási eredményeimet arra vonatkozóan, hogy jelen-

legi felsőoktatási vezetőink (rektorok és dékánok) milyen képzettséggel rendelkeznek. A máso-

dik részben primer kutatásaim (mélyinterjúk) alapján felvázolom, hogyan vélekednek egyetemi 

vezetőink a képzés szükségességéről. Végül bemutatom, hogy néhány külföldi egyetemen ho-

gyan biztosítják a lehetőséget a vezetők számára a szükséges menedzseri kompetenciák elsaját í-

tására. 

MARGITTAI KATALIN: FELNŐTTKÇPZÇSI SZOLGÁLTATÁSOK HÁLÓZATOSÍTÁSA A 

KÖZMŰVELŐDÇSI INTÇZMÇNYRENDSZERBEN 

A közművelődés ön- és társadalomfejlesztő rendszerében a kultúraközvetítés, felnőttoktatás, 

közösségi művelődés célja és tartalma az életminőség javítása, a humán erőforrás fejlesztése, a 

kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Mindezen társadalmi célok eléréséhez a közmű-

velődés szakintézményei tevékenységükkel jelentős mértékben járulnak hozzá. 

A közművelődési intézményrendszer ma is a leglátogatottabb, és a legnagyobb területi lefe-

dettséggel bíró kultúraközvetítő intézménytípus, mely a felnőttképzési intézményrendszernek is 

fontos, bár nem minden esetben nyilvántartott tagja. Jellemzően az általános képzés,- arányait 

tekintve pedig a non formális és informális képzések fontos színterei.  

A Budapesti Művelődési Központnak, mint közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató 

intézménynek, alaptevékenységei között meghatározó jelentőségű, évtizedek óta prioritást élve-

ző területe a felnőttképzés. Intézményünk képzési, továbbképzési programok kidolgozásával, a 
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kulturális szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében történő akkreditálásával és ind í-

tásával, hazai és nemzetközi projektek tapasztalatainak átadásával segíti a közművelődési szak-

emberek felkészültségének javítását. 

Kiemelt fejlesztési területünk a közművelődési intézmények felnőttképzésbe való bekapcso-

lódását segítő szolgáltatások, modell értékű programok kidolgozása. Fontosnak tartjuk a hátrá-

nyos helyzetű lakossági csoportok munkaerőpiaci (re)integrációjának,- továbbá az életminősé-

güket képzési aktivitással javítani kívánók támogatását. E szakmai célok elérése érdekében do l-

goztunk ki egy komplex felnőttképzési szolgáltatásrendszert, amelynek kedvezményezettjei 

egyrészt a közművelődési intézmények, másrészt az érintett lakossági csoportok. 

A „Palló projekt‖ segítségével az élethosszig tartó tanulás információs, felkészítő és segítő 

hátterének biztosítása és a működéséhez szükséges személyi és internetes háttér megteremtése 

valósulhatott meg hatalmas informatikai rendszer- és tartalomfejlesztéssel. A 

felnőttképzésinfo.hu honlap valamennyi lényeges és aktuális felnőttképzési információt fe l-

használóbarát szerkezetben tartalmazza. A közművelődési szakemberek felkészítését egy 90 

órás, blended-learning típusú felnőttképzési konzulens képzés biztosítja. 

Mindezekre építve működik a BMK PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálata, személyre 

szabott, térítésmentes konzultációs lehetőséggel, ahol a megszólítás, az egyéni élethelyzet - 

szakértő által támogatott- áttekintése, a lehetséges kitörési pontok közös megtalálása a releváns 

információk érthető átadása által a közművelődési intézményhálózat hiánypótló, szektorok kö-

zött átívelő szolgáltatásával piaci réseket tölthet be eredményesen. 

Adaptációra előkészített komplex programja a közművelődési intézmények meglévő infra-

struktúrájára és humán-erőforrásáfelnőttképzésinfo.hu, valamennyi lényeges és aktuális felnőt t-

képzési információt felhasználóbarát szerkezetben tartalmazó honlapra épít. A partnerségen 

alapuló hálózatépítés lehetőséget biztosít a közös márkanevet viselő (ezáltal eredményesebben 

kommunikálható) szolgáltatások/programok minőségének biztosítására, az erőforrások jobb 

felhasználására, az elérési és a szolgáltatási hatékonyság megsokszorozására.  

VILÁGI RUDOLF: AZ ANDRAGÓGUSKÇPZÇS TAPASZTALATAI 

A FÖLDRAJZI ÇS ETNIKAI PERIFÇRIÁLIS TERÜLETEKEN 

Az elmúlt néhány évben a PTE-FEEK szélesebbre tárta az andragógus-képzés hazai kereteit 

azzal, hogy a székelyföld szívében, Sepsiszentgyörgy-Árkos központtal megszervezte a BA 

fokozat megszerzésének lehetőségét. A kezdeményezés biztosította a térségben élő magyarok 

számára a PTE diploma megszerzését, az odautazó tanárok számára az erdélyi magyarság életé-

nek, kultúrájának alaposabb megismerését, miközben a képzési ciklus számos hasznosítha tó 

tanulsággal szolgált az egyetem számára. 

Ugyancsak az elmúlt néhány év eredményének tekinthető az a hazai együttműködés, amely a 

PTE-FEEK és a Nagykanizsai Bogdán János Közösségi Ház között valósult meg kihelyezett 

képzés formájában, és amelynek keretében 2010-ben az első andragógus BA szakos hallgatók 

megszerezhették első diplomájukat. Ennek az együttműködésnek eredményeként azóta minden 

évben újabb évfolyam került beiskolázásra a cigány önkormányzat jelentős támogatásával. Ez a 

képzési időszak is számos üzenetet, illetve tanulságot közvetített már eddig is karunk számára.  

Mindkét perifériális terület eddigi tapasztalatai képeznek már olyan súlyú érvanyagot, amely 

méltó lehet egy kultúraközvetítő képzés köré szervezett konferencia adott szekciójának figyel-

mére. 
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MÓRÇ MARIANN: EET VAGY HR? PIACI IGÇNYEK ÇS OKTATÁS A DEBRECENI EGYETEMEN 
A felvételi statisztikák szerint 2010-ben Magyarországon nyolc felsőoktatási intézmény indított 

valamilyen szintű emberi erőforrás képzést, ezek közül négy kínál mesterképzésben továbbtanu-

lási lehetőséget. A főiskolai alapképzésre alapuló, továbblépést jelentő EET MA a bölcsészettu-

domány területére akkreditált képzés. A Debreceni Egyetem EET szak, levelező tagozatos hal l-

gatói körében most kezdődött kutatás arra mutat rá, hogy a bekerülő hallgatók többsége bölcsé-

szettudományi alapképzettséggel rendelkezik, tantárgyi alapismereteik - amelyekre épülhet a 

mesterképzés – ennek megfelelő. A Debreceni Egyetem állásbörzéjén megjelent munkaközvetí-

tő és tanácsadó cégek tapasztalata szerint az utóbbi évek slágerszakmájának tartott kommuniká-

cióról lassan, de eltolódik az érdeklődés a HR-szakma irányába. Egy felsőoktatási szak piacát a 

hallgatókon túl természetesen az a munkaadói oldal is jelenti, amely megfelelően felkészített 

diplomásokat vár. A szakmai elvárások szerint egy jó HR-szakember az általános humánpoliti-

kai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretek mellett pénzügyi és analitikus szemléletmód-

dal is rendelkezik. A kutatás jelenlegi szakaszában rendelkezésre álló adatok alapján ar ra próbá-

lok meg rámutatni, hogy az EET MA képzés jelenlegi formájában alkalmas-e arra, hogy felké-

szítse a hallgatókat a HR-szakma elvárásaira. Írásom nem titkolt célja, hogy szakmai vitát indí t-

sak az EET képzés jelenlegi tartalmáról, az esetleges módosításokról. 

VINCZE SZILVIA: A FELSŐOKTATÁS ÇS A MUNKAERŐPIAC INKONGRUENCIÁJA. JELES 

DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON (ESETTANULMÁNY) 

Ez az empirikus tanulmány azt vizsgálja, hogy a jeles diplomások mennyire tudtak a diplomájuk 

szintjének és szakjának megfelelő munkát szerezni. A Berzsenyi Dániel Főiskola 1995-2005-

ben, nappali tagozaton végzett 745 hallgatóját kértük fel egy kérdőív kitöltésére ebben a kval i-

tatív kutatásban. 

Az adatfelvétel időszakában a válaszadók több mint 80%-ának volt munkája, és a megfigye-

lésig majdnem felük töltötte el a diplomaszerzést követő időt egy munkaadónál.  

Az adatfelvételkor jeles diplomásaink 40%-a ítélte meg úgy, hogy van kongruencia a betöl-

tött munkakör és a diplomájuk szintje, valamint szakja között. Ami a felsőoktatás hatékonyságát  

illeti, megoszlottak a vélemények, de kevésbé találták hasznosnak az úgynevezett általánosan 

képző tanegységeket, mint amilyen például a filozófia, a szociológia és a pszichológia.  

HÁBER HAJNALKA MÁRIA: AZ ELMÚLT ÇVEK TÁVLATÁBAN 

- A FEEK-EN VÇGZETT HALLGATÓK MUNKAERŐPIACI EREDMÇNYEI 

Jelen tanulmányban olyan metodikai eljárások alkalmazásával szerzett kutatási eredményeket 

mutatunk be, melyek lehetőséget biztosítanak a felsőoktatás eredményességének vizsgálatára és 

gazdasági hatékonyságának növelésére. Az andragógiai diszciplínák között elterjedt kompeten-

ciaalapú elemzéssel végzett felmérés a képzés során elsajátított tudás szerkezetének módszerta-

ni feltárását a munkaerőpiacon megvalósuló gyakorlati alkalmazás aspektusából hivatott bemu-

tatni. Új értelmezési keretet vázoltunk fel a kompetenciák típusainak pontos lehatárolására. 

Rendszerbe foglaltuk a mindennapi élet kompetenciaterületein kívül a munka világával kapcso-

latos és az akadémiai képességeket is. Mindezek bemutatása a tanulmány célja.  

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán végzett 

hallgatók munkaerőpiaci életútja meghatározó az andragógiai képzés hatékonyságának növelé-
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se, fejlesztése szempontjából, összefüggésben a megszerzett kompetenciaterületek részletes 

ismeretével. Kutatásunk középpontjában a végzett hallgatók életkori sajátosságát, nemi megha-

tározottságát, a jellemző szociokulturális jellemzőiket figyelembe véve, a strukturális munka-

nélküliség, inaktivitás, munkaerőpiaci mobilitás állt, mint rizikófaktor. A kompetenciák 

munkaerőpiaci hasznosíthatóságát, mint a kultúraközvetítés emberi erőforrásba történő befekte-

tés megtérüléseként, a kulturális erőforrások mobilizációjaként értelmeztük. A munkaerőpiac, a 

hallgató, mint munkavállaló és a képző intézmény kapcsolatrendszerének, az eredményeken 

keresztül történő ismertetésére vállalkozunk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy korunk 

társadalmában az elmúlt pár évtized tükrében mekkora a megszerzett ismeretek munkaerőpiaci 

fogadtatása, mennyiben tekinthető a PTE FEEK végzett hallgatóinak tudása flexibilisnek a fog-

lalkozatási és képzési igényeknek megfelelően a keresleti és kínálati oldalt egyaránt figyelembe 

véve. 

Várakozásaink szerint eredményeink az andragógus képzés eredményességét, munkaerőpiaci 

hatékonyságát tevőlegesen javíthatják. 

NEMESKÇRI ZSOLT – SCHMIDT ATTILA: EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÇS A FELSŐOKTATÁSBAN 

Az európai egységként is szolgáló műveltségképet az oktatáspolitikában egyre inkább felválto t-

ta a főleg a Világbank és OECD által megfogalmazott, a gazdasági teljesítmények érdekében 

teendő praktikus elvárások sora. A különböző fejlesztési programok formai és tartalmi változ á-

saiban nyomon követhetőek a változtatás-igények, amelyek mára konkrétan meghatározva az 

egységes európai oktatási térség megteremtése irányába mutatnak. A PTE FEEK a Bologna-

folyamat kapcsán megváltozott tantárgyi kínálattal felel a munkapiaci kihívásoknak. Ebben 

nagyjelentőségű a korábbi szakok felváltása az újonnan strukturált andragógia és gazdasági 

képzés szakmai ágaival. Az előadásban e folyamatot kívánjuk bemutatni, részletesen is kitérve 

az emberi erőforrásokkal foglalkozó alapszakok kialakulásának ismertetésére.  

Abstracts  

GABRIELLA KECZER: TRAINING OF THE LEADERS OF HIGHER EDUCATION: NEEDS AND 

OPPORTUNITIES 

Training the leaders of academic institutions, developing their management competencies is an 

everyday practice in the western world. In some countries it is the state who organizes the 

courses, but the world‘s leading universities also have development programs for their 

department heads, deans and other administrative leaders. In these programs they learn about 

topics like strategic planning, project management, leadership methods etc. – they can acquire 

all the necessary knowledge to lead their organizations and people to success. 

In Hungary there is no example for such management development programs for university 

leaders. Our rectors, deans and department heads can build only on their instinct talent and on 

experience born in practice. University leaders are responsible for billions of forints and 

thousands of people while – although they are excellent in their science – heard about the mo-

dern principles and tools of management only by chance or self-development. 
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In the first part of my paper I present my results concerning the educational background of 

Hungarian university leaders (rectors and deans). Then I summarize their attitude towards 

learning management, based on my interviews conducted with them. And finally I give ‘best 

practice‘ examples of some foreign universities‘ leadership development programs. 

KATALIN MARGITTAI: NETWORKING ADULT EDUCATION SERVICES IN COMMUNITY EDUCATION 

In the system of community education which develops both the individual and society, the aim 

and content of the mediation of culture, adult education, community education mean the en-

richment of the quality of life, the development of human resources and the diminishing of cu l-

tural inequalities. In order to achieve these social objectives the specialized institutions of the 

community education make a significant contribution. 

The institutions of community education are the most frequently visited and cover the larg-

est area in the country. They are important but not always registered members of adult educa-

tion institutions. They are typical venues for general education and as far as its volume is con-

cerned important venues for non-formal and informal education. 

Among the basic activities of the Budapest Cultural Centre, a service and consulting institu-

tion in community education, adult education has had priority for the last few decades. Our 

Centre helps to develop the professional quality of community education experts with the elabo-

ration of training and further training programs, with the accreditation of training courses of 

cultural workers in an organized system, and with the introduction of the experiences of na-

tional and international projects. 

The elaboration of services and model programmes which contribute to the involvement of 

community education institutions in adult education has a special emphasis in our develop-

ments. We think it is important to support the reintegration of disadvantaged groups of the 

population into the labour market and the activity of those who want to improve the quality of 

life of these groups with training activities. In order to achieve these aims we worked out a 

complex adult education service system both for community education institutions and the 

groups of the population concerned. 

With the help of the „Palló project‖ we created the informational, preparational and counsel-

ling background of lifelong education and also the personal and internet background, which is 

necessary for the functioning through a huge development of the content and system of our in-

formational technology. The website felnőttképzés.hu includes all the necessary essential and 

current information in a user friendly structure. 

The BCC PALLÓ adult education information service is based on all this. It can success-

fully fill a market gap covering the services of the different sectors in community education 

with a personalized, free-of-charge consultation opportunity, a special address, the expert sur-

vey of a person‘s life situation, and the mutual search for solutions through relevant and clear 

information. 

Its complex program, ready for adaptation, is based on the existing infrastructure and human 

resources. Networking based on partnership ensures the quality of the programs and services 

bearing the same name (and this way more successfully promoted), the more efficient use of 

human resources, and the multiplied efficiency of delivery and the services. 
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RUDOLF VILÁGI: EXPERIENCES IN TRAINING FOR ANDRAGOGISTS IN GEOGRAPHICAL AND 

ETHNICAL SCOPES 

In the last years PTE-FEEK expanded frames of andragogy training with organizing availability 

of getting BA degree in the heart of Eastern Transyílvania, in Sepsiszentgyörgy-Árkos. The 

initiation enabled Hungarian people living in the region to get PTE degree just as teachers 

visiting the area to get more information about life and culture of people in  Transylvania, at the 

same time the training period could be a lesson to the university with lots of useful ideas. 

Another result of the last years was the local cooperation of PTE-FEEK and Bogdán János 

Communal House in Nagykanizsa in the form of a stationed training, which enabled the first 

andragogist BA strudents to get their first degrees. Thanks to this cooperation a new class can 

be enrolled every year with appreciable support of the Gypsy Local Government. This training 

period transmitted several messages or rather edification for our faculty. 

Experiences of both peripheral areas compose an amount of arguments, which can be 

rewardable by a given section of a conference organized around a culture-mediative training. 

MARIANN MÓRÇ: HRC OR HR? MARKET DEMANDS AND EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF 

DEBRECEN 

According to the year 2010 admission statistics in Hungary, eight upper level educational inst i-

tutes offered some kind of HR-program, out of which four can be continued at master level. The 

advanced EET MA, based on college training, is an education accredited to arts. The study be-

ing currently conducted among the students of the postal tuition, points out, that the majority of 

the admitted students have a bachelor degree in art, and their basic knowledge of the subjects – 

the master training could be built on – is adequate. According to the experiences of the em-

ployment agencies and consulting companies participating at the job fair of University of De-

brecen, the interest is slowly shifting to the HR-profession, from communication that has been 

the favourite faculty over the latest years. Besides the students, the employers expecting well 

prepared graduates are certainly also part of the market of an upper level education. By profe s-

sional expectations a good HR-expert possesses not only general human resources, social 

sciences and economy related skills, but also financial skills and an analytical view. From the 

data available at the present status of the study, I would like to raise the question of whether the  

current form of EET MA education is capable or not of preparing the students to meet the ex-

pectations of the HR-profession. The unconcealed purpose of my paper is to initiate a polemic 

about the current content of EET education and its possible modifications. 

SZILVIA VINCZE: INCONGRUENCE BETWEEN THE HIGHER EDUCATION AND LABOUR MARKET 

(CASE STUDY) 

This is an empirical study on the focus how the students by degree with excellence could get 

job according to their degree and specialisation. In the qualitative research a questionnaire was 

administrated among 745 students graduated in Berzsenyi Dániel College between 1995 -2005. 

In the period of data collection more than 80% were employed and almost half of them had 

only one working place. 40% former students evaluated there is a congruence between their 

current job and both degree and specialisation. Concerning the effectivity of higher education 
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the opinions were spreaded but they were less satisfied with the usefulness of the so called 

general studies like philosophy, sociology, psychology. 

HAJNALKA MARIA HÁBER: IN DER DISTANZ VON DEN VERGANGENEN JAHREN – DIE ERGEBNISSE 

DER AN FEEK ABSOLVIERTE STUDENTEN AUF DEM ARBEITSMARKT 

In dieser Studie werden solche Ergebnisse erhalten, die mit methodischen Verfahren erworben 

wurden, und sie bieten die Möglichkeit die Resultaten der Hochschulbildung zu prüfen und ihre 

wirtschaftliche Wirksamkeit zu erhöhen. Diese Umfrage, die mit unter andragogischen 

Disziplinen verbreiteten, kompetent-basierten Analysen erworben wurde, soll die methodische 

Exploration der Struktur des Wissens durch eine Aspekt praktischer Anwendung auf dem 

Arbeitsmarkt demonstrieren. Neue Auslegungsrahmen wurden skizziert,  um die Kompetenzen 

genau zu begrenzen. Die akademischen und beruflichen Fähigkeiten wurden ausserhalb des 

Kompetenzenbereichs des täglichen Lebens systematisiert. Unser Ziel ist all dies zu präsentiern.  

Der Lebensweg der Studenten der Fakultät für Erwachsenenbildung und 

Personalentwicklung der Universität in Pécs (PTE FEEK) sind für die Andragogikbildung sehr 

wichtig, bei der Entwicklung spielen eine große Rolle. In dem Mittelpunkt unserer Studie stand 

– als Risikenfaktor – die strukturelle Arbeitslosigkeit, die Inaktivität und die Mobilität des 

Arbeitsmarktes, wo auch die Besonderheiten des Lebensalters, die geschlechtliche Bestimmtheit 

und die soziokulturellen Charakters geprüft wurden. Die Nutzung von Fähigkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt wurde als Mobilisation der kulturellen Ressourcen interpretiert. Die Beziehungen 

des Arbeitsmarktes, des Students, als Arbeitnehmer und der Ausbildunsgstätten werden durch 

die Ergebnissen präsentiert. Wir suchen die Anwort auf die Frage, wie die Kenntnissen in den 

letzen Jahrzehnten auf dem Arbeitsmarkt empfangen wurden, wie weit das Kenntniss der 

Studenten der PTE FEEK flexibil ist, wenn man sowohl die Beschäftigung - und 

Ausbildungsbedürfnisse als auch die Angebots – und Nachfrageseite berücksichtigt. 

Wir erwarten, dass unsere Ergebnisse die Wirksamkeit der Andragogikbildung auf dem 

Atveitsmarkt verbessern. 

NEMESKÇRI ZSOLT-SCHMIDT ATTILA: HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION 

In the process of creating the common European Higher Education Area, it is also important on 

a national level to satisfy the economic requirements of IMF/World Bank and OECD. These 

criteria are implying a series of practical requirements are to be met in order to fulfil the eco-

nomic goals and labour market indicators set by these institutions. 

During the Bologna-process, the Faculty of Adult Education and Human Resource Devel-

opment at University of Pécs are constantly forming their curricula to meet the needs of the la-

bour market. This also means that the previously very successful programmes of the Faculty 

were to be transformed into newly created and also restructured ones.  

In the following paper we would like to draw attention to this transformation process with an 

in-depth analysis of the new HR related BA programmes.  
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KRIS ZT IÁN BÇLA :  Többet  az emberrel  az emberért

 

Út az emberi erőforrás gazdálkodásig  

 

A nemzetállamiság megteremtésekor jelentős erőfeszítések történnek a homogén nemzettudat 

megteremtésére, a nemzeti ember képének megformálására. A Monarchiában a magyar önálló-

ságért vívott küzdelem, a Trianon után új önállóságát élő Magyarország is jellemző magatartást 

tanúsított egyfajta nemzeti emberkép kialakítására. A társadalmi modernizáció szellemében 

folyt mozgalmak egyenetlen érvényesülése után az ország 1945-ben rövid ideig a korszakhoz 

alkalmazkodó módon igyekezett meggyorsulva változtatni. Az 1945-1947 közötti időszak sza-

bad lendületét, a társadalom önszerveződését csakhamar fékezte majd a szovjet társadalom és 

gazdaság rendszerének részbeni átvételével, érvényesítésével bekövetkezett az emberrel való 

foglalkozás államszocializmusi korszaka. 

Az állam emberrel való foglalkozása a totális államokban már a múlt század húszas éveiben 

megjelent, a tőkés meg szocialista rendszer egymás ellen  és mellett élése számos sajátos vonást 

mutat fel. De amíg a tőkés viszonyok között szerveződő gazdaságban a második világháborúban 

tovább bővülő, majd a gazdasági együttműködések során kialakuló multinacionalista rendszer-

ben általánossá vált a menedzserizmus, ezzel folyamatosan tért nyert az emberrel mint tőkével 

történő szervezett gazdálkodás, az államszocializmusban más címkével, hasonló folyamat já t-

szódott le vitatható eredménnyel. 

A tudás értékét már korán felismerték, a munka és az ember viszonya régtől vizsgált. A hu-

mán tőke fogalmához az az elméleti közgazdasági felismerés vezetett el, hogy az emberi ténye-

ző önálló és más termelési tényezővel nem magyarázható szerepet játszik a gazdasági növeke-

désben. A regionális közgazdaságtan is igen korán fölismerte, hogy e nem anyagi tőkejavak a 

nemzetgazdaság integráns részei, mert az iskolázottabb népek nagyobb tőkét birtokolnak, ame-

lyek hozadéka a munka nagyobb termelékenységében fejeződik ki – állapították meg. E a meg-

állapítás a korábbi, egyszersmind kvalitatív elemet is tartalmazó fölismerésre támaszkodhatott, 

hogy az egyes munkás produktivitása kapcsolatba hozható a környezetében élő munkaerő „ak-

kumulált‖ képzettségi szintjével. Ebből adódott az a következtetés, hogy a gazdasági fejlődés 

majdani lehetőségei függnek a fejlődési folyamat kezdetén meglévő humán tőke szintjétől és ez 

a tőke ténylegesen akkor hasznosul, ha erre megfelelő eszközrendszert és az azt tudatosan hasz-

nálni képes végrehajtókat alkalmazunk. Mindez feltételessé tette azt a korábbi megfigyelést, 

amely a gazdaság fejlődésének általános jellemzőjeként a foglalkoztatás-szerkezetnek az agrár-

ágazattól az ipari, majd a tercier szektorok felé mutató eltolódását írta le. Ez ugyanis – a fent 

említettek alapján – csak akkor mehet végbe, ha a népesség már rendelkezik a szektorvál-

tás(ok)hoz szükséges megfelelő alapiskolázottsággal. 

A népesség mint erőforrás képességallokációja a szervezetekbe sokoldalúan kifejtett. Ott, 

ahol a gazdasági fejlődés – a piaci hatásoktól nem mentesen de – egyfajta rendszerben folyik, az 

erőforrással kapcsolatos ismeretek az egymást alakító tapasztalatok és elméleti következtetések 

nyomán fokozatosan különültek el, váltak többé-kevésbé önálló tudománnyá. Azokban az or-

szágokban, ahol a politikai és gazdasági változtatások szakaszosan változtak, az emberi erőfo r-

rással is változó módon foglalkoztak. A modern ipari fejlődésben tőkegazdálkodási kérdésekben 
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a személyes vezetés a tőkekoncentráció szükséges velejárójaként vállalati szinten már két év-

százada csapatmunkává vált, amely a személyes felelősséget megosztja. Az így szerveződő – 

bármilyen jelzőjű - menedzserizmus az operatív vezetés sajátos formája és a vállalat, a szerve-

zet minden személyét a vállalati eredményesség érdekében befolyásolja. Az un. „szociális piac-

gazdaságokban‖ gyakorlattá vált, a „társadalmi béke‖ érdekében a dolgozói részvétel intézmé-

nyesítése és az ehhez kapcsolt érdekeltség megteremtése. Ez a tőketulajdonosok szempontjából 

nem volt más, mint hatásos manipulációs eszköz a dolgozók megnyeréséért, a munkáltatók és a 

munkavállalók közti feszültségek oldásáért, ezzel a teljesítmények fokozásáért, fenntartásáért. 

Az államszocializmus szovjet mintája folyamatosan módosulva 1945 után a korábbi nagyha-

talmi egyezkedések mentén több országban megjelent. Magyarországon ez a korszak szűkebb 

értelemben nem 1945-ben, hanem 1948-ban kezdődött ("a fordulat éve") és 1949-ben, a nép-

frontlistás választással, az alkotmánnyal, a közigazgatás kiépülésével folytatódott. Az 

államszocialista időszakban az állam tölt be központi szerepet, hatóköre a hagyományos igazga-

tási funkciókon túl kiterjed a gazdaság tervezésére, irányítására és szervezésére. Az állam olyan 

területen is beavatkozik a társadalom működésébe, amelyeket más társadalmakban manipuláltan 

rendszerint az állampolgárok látszólag maguk, illetve különböző szerveződéseik (pl. a szak-

szervezetek) irányítanak az államigazgatások, gazdasági érdekek által befolyásoltan. Az 

államszocialista Magyarország társadalmi struktúrájában, a többi csoporttól elkülönülve, tula j-

donképpen a struktúra rendezőelvein kívül elhelyezkedve, a politikai uralkodó csoport, a párve-

zetés állt. Az önálló gazdasági tevékenység, illetve az állampolgárok autonóm, civil kezdemé-

nyezéseinek a szerepe az államszocializmus időszakában az állam mellett eltörpül. Ezeken a 

pontokon figyelhető meg azonban leginkább változás a rendszerváltást megelőző negyven év-

ben. 

Ilyen terület volt az emberrel való foglalkozás, amely a ―legfőbb érték az ember‖ jelszót 

meghaladva, már 1953 után többirányú kutatás tárgya lett a munkaügy, szociálpolitika és válla-

latszervezés, igazgatás, vezetés az oktatás, képzés, művelődés, területén. A gazdasági alkalmaz-

kodás, a teljesítmény- és minőségi szükségesség, a világpiacba történő bekapcsolódás célja a 

szovjet típusú rendszerben is megteremtette a szervezés, vezetés egyre részletesebb változta tá-

sát, a tőkés rendszerben kipróbáltak bevezetését. A gazdaság tekintetében az 1968 -as reformok, 

a művelődéssel, oktatással, a vállalatokkal kapcsolatos folyamatok, illetve a mezőgazdasági 

kistermelés jelentőségének növekedése jelentenek elmozdulást a monolit tervgazdaságtól a piac 

rehabilitálása felé. A folyamaton belül a munkavégzőkkel szembeni elvárások alakulását többek 

között a munka és a munkás viszonyának, a vezetés és szervezés módosulásán, a személyzeti 

politika változásán mérhetjük le. Előzményei ahhoz a szemléleti fejlődéshez is kapcsolódnak, 

amely a magyar szevezetpszichológiában végbement, és az emberközpontú rendszerelmélethez 

majd ennek érvényesítésére vezettek a változó személyügyi gyakorlatban. A társadalomban az 

1980-as évektől egyre inkább megjelennek, illetve aktivizálódnak független, az állampolgárok 

érdekeire építő, azok aktivitására építő szervezetek. Ezek a változások azonban az 1980-as évek 

végéig a féllegális szférában maradnak. 

Az államszocialista korszakban a legfontosabb döntéseket a párt vezető testületei hozták 

meg. Megjelentek emellett azonban olyan társadalmi aktorok is, amelyek különösen az 1970 -es 

évektől a rendszerstruktúra személyzeti politikájának átalakulásában szerepet játszottak. Ilyen 

kollektív cselekvőknek tekinthetők többek közt a párt egyes reformistái, minisztériumi-, banki-, 

illetve vállalatvezetői csoportok. Megjelentek a háború előtti közép- és felső osztály leszárma-
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zottaiból rekrutálódó „visszatérők,‖ a reformközgazdászok, a különböző alapítványok segítsé-

gével külföldet jártak, az oktatási rendszer változtatásában munkálkodók.  

Az emberi erőforrással foglalkozást, jellegét, belső folyamatait és struktúráit két általános 

tényező, a politika és a tudomány határozza meg. Az államszocialista korszakban a politika a 

munkaügyi, személyzeti és szociális intézkedések körében kezelte a munkavégző lakosságot. 

Az 1970-es évekig az extenzív fejlesztés szelleme és az anyagi termelés meg az annak megfele-

lő termelő ember politikai/gazdasági abszolutizálása volt a mérvadó. Ez korántsem volt társa-

dalmilag semleges, hiszen megfelelt az anyagi végtermék-centrikus nézőpontnak, a termelés 

fetisizálása, ennek megfelelően a kétkezi, fizikai  munkás/munka glorifikálásának. Az extenzív 

gazdasági korszak szakasza felerősítette az anyagi-szellemi tényezők dualizmusát, általában a 

szakmai vagy műveltségi ismeretek látszólagos ellentéteit is.  

A felnőttoktatás jelenléte és kiterjesztése volt az, amely az ellentétek feloldását elősegítette 

azzal, hogy tudatosította azokat az ellentmondásokat, amelyek a felnőttképzés (tartalmi, formai) 

hiányából adódtak, egyes területeken a változás akadályai lettek, és amelyek megoldására a fel-

nőttképzés nyitott lehetőséget. Ez itt terjedelmi okokból nem részletezhető sokágú folyamat a 

különböző oktatás- és művelődéspolitikai határozatokból következően a nemzetgazdasági ágak-

ban a képzési szakterületeken más rendszerű, a felnőttképzésen át érvényesülő struktúrákat ho-

zott létre. Ezekben az 1970 évektől erőteljesen érvényesült a  szakandragógia, amely fokozato-

san erősítette a munkás- és vezetőképzés – ezzel a személyzeti politika – szakmai tartalmának 

politikától függetlenedő változását. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Országos 

Vezetőképző tevékenysége, a munkaügyi kutatások átfogó rendszere, a társadalmi kutatások 

pályázati rendszere (az OTKA), a MTESZ Szervezési és Vezetéstudományi Társasága, vállala-

tok, egyes főiskolák, egyetemek egyéni vagy közösségi érdekű tudományos kutatása eredmé-

nyeképp a hetvenes évekre megszülettek az első megoldások az ágazati képzéseken túli, az ok-

tatási rendszerbe illeszthető képzési anyagokra. 

Itt szükséges megemlíteni az értelmiségi utánpótlás bővítésének egy intézményét, az ország-

ban Pécsett elsőként létrejött Szakmunkások Szakközépiskoláját (1974/75). A különböző szak-

végzettséggel rendelkezők kétéves képzésben érettségit tettek, majd érdeklődésük vagy a bei s-

kolázó szervezet igénye alapján a felsőfokú képzésbe léptek be. Ez az iskolatervezésben, szer-

vezésben, az alkalmazott módszerek tekintetében olyan tapasztalatokat nyújtott, amelyek az 

emberi erőforrásokkal való egyetemi képzési feladatok megteremtésében jól kamatozódtak. 

1989-ig a munkaerővel, az emberrel foglalkozó tudomány jelentősen megelőzte a ―személy-

zeti‖ majd ―személyügyi politikát‖, kedvezően befolyásolva a korábbi gyakorlat felszámolását. 

A személyügyi, később emberi erőforrás politika gyorsan átvette az operatív menedzserizmus 

eszköztárát, kiépítette vállalati rendszerét, megteremtette szakmai egyesületeit, szaklapjait. Sz e-

repét hangsúlyosan a vezető, vezetés mellé rendeli, ezzel érzékeltetve önállóságát és a vállalati  

működésben meghatározó voltát. Ez a szerep az emberi erőforrással foglalkozók szervezeti 

megjelenésétől kezdve vitatott – végletes megnyilatkozások tárgya. Az emberi erőforrások ke-

zelésére 1989 után megújult alkalmazotti állományra, ehhez szükséges képzési háttérre, ezek-

nek megfelelő értékelésre volt szükség. A rendszerváltás után gyorsan átalakult állam, a gazda-

ság és a civil társadalom viszonyrendszere. Az állam szerepe csökkenő, a magántulajdon elis-

merésével a gazdaság jelentősége növekedik. A két különböző időszak magyar társadalom 

struktúrája leginkább abban különbözik, hogy a hatalmi viszony domináns helyzetét a tőkevi-

szony vette át. 
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Az elmúlt évtizedek változásai nyomán ebben az új szakaszban már a puszta – nehezen 

meghaladható - személyügyi tevékenység csak részben volt elegendő. Ma az emberi erőforrás-

ismeretek körét szélesen értelmezzük. Idesoroljuk a szervezettel kapcsolatos valamennyi olyan 

tényezőt, amely a piacképességet és hasznot biztosítja. Megjelent és az állami oktatás szintjére 

emelkedett a vállalati rendszerekben igényelt emberi erőforrás-gazdálkodás. Tudománya, gya-

korlata az 1970-es években intézményi szinten elsőként a Pécsi Tanárképző Főiskolán majd 

Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (dr. Koltai Dénes), utóbb az 

akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (néhai dr. Kővári György), a Gödöllői 

Agrártudományi Egyetemen (Dr. Dinnyés János) nyitotta meg kapuit a vállalati teljesítmények, 

a szervezeti eredményesség érdekében az emberi erőforrással ―gazdálkodni‖ akaró szakemberek 

előtt. Çrdeklődés egy újfajta ismerettel, a szervezetben nyugati példák nyomán megjelenő HR-

feladatok ellátása, egyfajta vezetéshez tartozás ez okán, divat, a vezetéstudományi kiegészítésé-

nek szükségessége mellett a HR integrációs jellege is befolyásolta a képzésre jelentkezőket. A 

szervezett emberi erőforrás képzés a kilencvenes évektől mára majd minden felsőoktatási in-

tézményben jelen van, erősítve a hazai emberi erőforrásokkal hivatásszerűen foglalkozni kívá-

nók mind jobb felkészítését. 

A gazdaság emberi erőforrásokkal összefüggő igényeit, az ellátásához szükséges különböző 

tudások és képességek szerkezetét, ezek előállításának társadalmi-szervezeti rendszerét, folya-

matait és költségeit több társadalomtudományi diszciplína vizsgálja. Míg az emberi erőforrás-

szakképzettség a formalizált és explicit tudások megszerzéséhez  szervezett oktatáshoz, jogilag 

meghatározott diplomákhoz kötődik, a HR tényleges hozzáértése, a kompetencia –bár szerveze-

tekben, konkrét közösségekben megszerezhető munkatapasztalatok során formálódik – mégis-

csak egyéni képességeket jelent. Míg az első objektív társadalmi kontrollnak vethető alá, addig 

a második csak szubjektíven és egyedileg ítélhető meg. Ma erőteljes az emberi erőforrással 

kapcsolatos tudásfelhasználási paradigmák differenciálódása. Ez összefügg a versenystratégiák -

munkaszervezeti modellek és HR együttes értelmezésével. A vállalatok gazdasági és társadalmi 

feltételek közötti sikeres fennmaradása, alkalmazkodása, fejlesztése vagy esetleges növekedése 

a szükséges piaci és pénzügyi lehetőségek mellett sok esetben döntően az egyéni és kollektív 

szervezeti tanulási folyamatok eredményességétől függ. Ebben a HR-képzésben megszerzettek-

nek meghatározó jelentősége van, mert a vállalatok stratégiái, belső viszonyai meghatározó ke-

retet adnak a céltudatos HR-számára. 

A HR-tevékenység oktatása és a gazdaság kölcsönhatásáról három markáns szociológiai 

megközelítés – a funkcionalista, a konfliktuselméleti és az institucionalista irányzatok – kritikai 

elemzése és saját empirikus vizsgálatok alapján vonhatunk le rendszerelméleti következtetése-

ket. A két szféra között van, de nem automatikus a kapcsolat, amelyben meghatározott feltéte-

lek között mindhárom elméletnek van relevanciája. 

A funkcionalista megközelítés azt állapítja meg, hogy az oktatás gazdasági növekedésre 

gyakorolt hatása annál kisebb, minél erősebb abban a társadalmi tagozódás újratermelését végző 

funkció. A konfliktuselmélet alapján az oktatásban elért magasabb iskolai végzettségnek csupán 

a magasabb státusú munkák betöltése során van jelző szerepe, az oktatás tartalma lényegében 

indifferens. A státusverseny az oktatás reálszféra igényeitől elszakadó expanziós spirálját indít-

ja be, amely így szükségképp az oktatás színvonalának csökkenésével jár. Minél meghatározóbb 

az iskolázottság emelkedése mögött a státusokért folyó verseny, annál gyengébb az iskolázot t-
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ság gazdasági növekedésre gyakorolt hatása. Ez általában a laza politikai szabályozással műkö-

dő tömegoktatási rendszerek jellemzője. 

Az institucionalista irányzatú humántőke-elméletek szerint az oktatás pozitív gazdasági sze-

repe akkor és annyiban érvényesül, ahol és amennyiben a „tudástermelés‖ a gazdaságban hasz-

nosítható. Ennek érvényesüléséhez arra is szükség van, hogy a releváns tudást a gazdaság befo-

gadja, illetve szoros kapcsolat legyen az oktatás és a reálszféra között.  

Ma az emberi erőforrás hasznosítás és a vele való „gazdálkodás‖ kérdései, a HR -munka köre 

is újrafogalmazódnak. A sok vélemény közül a HR szerepéről egy N.J. Higgins idézet : „A HR 

dolga az, hogy együttműködésben az üzleti, vonalbeli vezetőkkel – ahol ők a HR ügynökei – biz-

tosítsák a szervezetben a jó gyakorlatokat az ember vezetésére…Ide mindenfajta olyan rendszer 

és eljárás beletartozik, ami a munkavállalók teljesítményeit és képességeit befolyásolja.‖ A sok 

elemzés nyomán egy szakértő véleménye: ‖Számomra fontos tanulság: nehéz egyszerűen, köz-

vetlenül, egyértelműen beszélni a HR-ről. Már ezért is azt gondolom, nehéz lehet HR-esnek len-

ni. Különösen nehéz JÓ HR-esnek lenni.‖ 

A válság szociális hatásai és a válság kapcsán újból felszínre került gazdaságirányítási prob-

lémák mára a globalizációs modellek – ezzel a nemzeti gazdasági modellek – helyzetétben is 

vitákat indukálnak, ez a 21. századi HR-ben is szükségszerűen megjelenik. 

Az emberi erőforrást is érintő egyik ellentmondás ott feszül pl., hogy a versenyképességet 

vagy a foglalkoztatást és az ehhez kapcsolódó szociális biztonságot segítse-e a HR? Másképpen 

fogalmazva a HR a profittermelést vagy a bérmunka szempontjait kövesse? A versenyképesség 

és az annak feltételét jelentő profitabilitás egyfelől, a foglalkoztatás, vagyis a bérmunka igényei 

másfelől egymásnak antagonisztikus fogalmak. Ennek együttes kezelésére felkészülni és felké-

szíteni egyaránt nagy szakmai felelősség. 

Az EU stratégiai elképzelései és a nemzetgazdaság teljesítési igyekezet a hazai HR-el szem-

beni elvárásokat is növeli. A hazai felzárkózáshoz illetve teljesítménynöveléshez olyan, általá-

nosságban emlegetett, de részleteiben fel nem tárt „puha‖ tényezők megváltoztatására  is szük-

ség van, amelyek a társadalmi és a politikai kultúrában gyökereznek.  Európa már 2010-re szere-

tett volna a világ legversenyképesebb térségévé válni, azaz behozni lemaradását az Egyesült 

Államokkal és megelőzni várható lemaradását egyes ázsiai országokkal szemben. Mindezt 

azonban úgy, hogy a társadalmi és a területi kohézió előmozdításának céljáról,  a szolidaritás 

elvéről nem mond le, továbbá a göteborgi stratégiában megfogalmazottak  szerint gazdaságát 

fenntartható módon fejleszti. Elméleti iskolák feszülnek egymásnak, hogy mit nevezzünk ver-

senyképességnek, ám a szakmai közvélemény abban mindenképpen egységes, hogy a lisszaboni 

stratégia kudarcnak tekinthető. Ilyen európai gondolkodással működő HR eleve hátránnyal in-

dul a működő vagy érkező, pragmatikus HR-kultúrákkal szemben. 

Az Egyesült Államokkal folytatott versenyben való lemaradás okait közösen felszámolni, 

„… hogy Európa a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává vá l-

jon, fenntartható növekedéssel, jobb minőségű munkahelyekkel és nagyobb társadalmi kohézió-

val‖ – olvasható (például) az Eurostat honlapján a lisszaboni célok elérésének mérésére kialakí-

tott strukturális indikátorokról szóló oldalon. Azaz, Európa „mennyiségileg‖ olyan szeretne len-

ni, mint az USA, vagy a feltörekvő India, Kína, de minőségileg nem szeretne azonosulni velük, 

ezt az európai HR óvatosan kerülgeti. 

Fontosságát bizonyítandó, sokféleképp hangsúlyozza szerepét. A hazai HR egészén végig-

vonul az erős angolszász, elsősorban amerikai hatás. Ezt a közvetítő kutatók, oktatók saját ta-
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pasztalatai, az amerikai szerzőkkel készült közös kiadványok, tanácsadók, a betelepült vállala-

tok, a felsőoktatási tanítási gyakorlatban fogadott előadók munkájában éppúgy követhető, mint 

a képzésben használt irodalomban (1. és 2. táblázat). Vélhetően érdemes lenne a HR-ben számot 

vetni azzal, milyen áron tudna Európa felzárkózni az amerikai termelékenységi és jövedelmi 

színvonalhoz, és hogy a fizetendő árat figyelembe véve valójában érdemes-e egyáltalán kitűzni 

a teljes felzárkózást? A hazai HR sem térhet ki az elől, hogy a versenyképesség érdekében m i-

lyen változtatásokat írjon elő tevékenységében az európai felzárkózáshoz és ez milyen erőfesz í-

tésekkel járna? Milyen dinamikus eszközrendszert ismerjenek/tanuljanak meg az emberi  erőfor-

rás gazdálkodás feladatára készülők? A szervezeti teljesítmény érdekében, a piaci verseny glo-

bális környezetében mennyiben engedhet teret a „puha‖ tényezőknek, mennyire érvényesíthet 

„humánus‖ szempontokat az őt is eltartó üzleti racionalitás elvét követő vezetéssel szemben? 

Ez gyakorlatilag a fejlettség fogalmához és ezen keresztül a társadalmi értékek  vitájához is 

elvezet. Például a jóléti szociális háló lebontása, az állami nyugdíj kivezetése  és a munkaórák 

számának és a munka intenzitásának jelentős növelése az európai emberek többségével nehezen 

elfogadtatható. Gondoljunk csak a skandináv jóléti rendszerhez,  az ezer eurós portugál minimál 

nyugdíjhoz vagy a francia szakszervezeti aktivitáshoz  szokott állampolgárokra.
 
Nem is beszélve 

az öngondoskodáshoz kapcsolódó értékeket évtizedeken át elfelejteni kényszerült magyar la-

kosságról (a nyugdíj esetében), a létszámcsökkentések dinamikájával növekvő munkanélküliség 

kezeléséről (egyéni és közösségi szinteken egyaránt) vagy akár arról az oktatáshoz kapcsolódó 

értékről, amelynek köszönhetően Európában a fiatalok lényegesen később kezdenek el dolgozni 

(termelni), mint a tengeren túl és képzésük is más módon szervezett.  

A gazdasági változások HR valós vagy vélt következményeit igen eltérő módon lehet vizs-

gálni. Átfogó HR megközelítésben annak van elsődleges, meghatározó jelentősége, hogy az 

egyes HR-nézetrendszerek milyen elképzeléssel rendelkeznek a HR egésze „újratermelésével,‖ 

ennek alapszerkezetével kapcsolatban, illetve, hogy az esetleges részelképzelések milyen  alap-

struktúrához illeszkednek. Ehhez az általánosabb szinthez két, hasonló fontosságú konkrét ké r-

dés csatlakozik. Az egyik, milyen szervezetszociológiai hordozóra építhet a HR változtatási 

törekvés? A másik, az „aktivizáló‖ személy problémája, milyen konkrét hatalmi, intézményes 

vállalati erők állnak rendelkezésére a változtatás beindítására? 

A gazdaság érdekében gyakorolt HR embercentrikus körvonalai szemben állnak a piaci öko-

nómiával, mert – mint erre utaltunk – ez csak korlátozott gazdaságosság megvalósítására képes, 

mivel feladatai és érdeklődése homlokterében a nyereség, a jövedelmezőség áll. A termelés ha-

tékonyságának fő mutatója azonban nem a nyereség, a befektetett tőke értékesülése, hanem az 

alkalmazott termelőerők hatásfoka, termelékenysége. A piaci gazdálkodás figyelme nem az 

össztársadalmi munkával, hanem csak a közvetlen kiadásokkal, a termelés költségeivel való 

takarékosságra terjed ki. A termelés optimális növelése viszont az emberi munka megtakarításá-

ra való törekvést, a felhasznált munkaidő minimalizálását feltételezi (robotosítás, 

automatizáció, információs rendszerek). Az üzleti racionalitás, a gazdasági optimalizálás és a 

humanista alternatíva ellentmondása különböző nyelvi fordulatokban jelenik meg. Elég itt 

Kornai Jánosra utalni, aki szerint „lehetetlen egy zárt, konzisztens társadalmi-gazdasági norma-

tív elmélet megalkotása, amely ellentmondás nélkül érvényre juttatna egy politikai -etikai érték-

rendet, és ugyanakkor biztosítaná a gazdálkodás hatékonyságát .‖ 

A Zsigmond Király Főiskolán rendezett legutóbbi országos szakmai konferencián a részve-

vők áttekinthették a HR-képzéssel foglalkozó súlyponti felsőoktatási intézmények gyakorlatát 
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(2010. szeptember 29.). A HR-képzés folytatódik a Bologna-folyamatban, új rendszere diffe-

renciált és polarizálódó képet ad. Paradox helyzettel állunk szembe. A munkaerő autonómiája 

csak ott közelitheti meg a szabad ember önállóságának ideálját, ahol erőforrásértéke, differenc i-

ált tőkeértéke mind elvi (álszeméremtől mentes), mind gyakorlati (alkukban realizálódó) bizto-

sított elismerést nyer. Az emberi erőforrás stratégiai menedzselésének és fejlesztésének erre a 

gondolatra szerveződő portfólió irányzata a gyakorlatban tartja számon „hogy /az ember/ csak 

akkor tőke, ha autonóm és viszont‖ igazságából adódó következtetéseket. 

A HR-kép mára a kemény üzletpolitikai feltételek között sokkal árnyaltabb, mint amikor a 

hazai vezetés- és szervezettudomány azt a nyolcvanas évektől mint óhajtott gyakorlatot, ideális, 

elérendő eszközt alaposabban megismerhette. A HR elmélete és gyakorlata ma sokoldalúan is-

mert, szükségessége elfogadott, hatékonysága egyenetlen megítélésű. A képzés feladata - és 

erre minden eszköze megvan – hogy az emberi erőforrásokkal foglalkozókat az eredményes 

HR-munka minden kihívására felkészítsék - mérlegelve a humanista és gazdasági feltételek 

szabta szükséges teendőket. 

 

1. táblázat: Néhány menedzserkiadványban felhasznált forrás a szerzők eredete alapján  

 

Könyvek, 

a kiadás 

éve 

Felhasznált irodalom Összes 

idé- 

zett 
Magyar Nagy-

Britannia 

Amerikai Francia Német Lengyel Szovjet 

orosz 

Egyéb 

eredetű 

Egység/db 

(1977) 27 9 14  1  1  52 

(1994) 2 13 15  2   1 33 

(1998) 11  164     1 176 

(1999) 76 19 219  23    337 

(1999) 231 294      525 

(2000) 6  45  1    52 

(2001) 1 25 54      80 

(2002)  9 1 1   56 8 75 

(2004) 50 12 60 1 41   4 168 

(2005) 3 52 102      157 

(2006) 143 461 2 25    631 

(2007) 4  223      227 

(2010) 78 27 81 3 13   36 238 
Forrás: Saját gyűjtés, összeállítás, válogatás. Krisztián Béla (2009): HR ismeretek disszeminációja. Kézirat. 

Pécs. 
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2. táblázat: Néhány menedzserkiadványban felhasznált forrás a szerzők eredete alapján  

 

Könyvek, 

a kiadás éve 

Felhasznált irodalom 
Összes 

idé- 

zett 
Magyar 

Nagy-

Britannia 
Amerikai Francia Német Lengyel Orosz Egyéb 

szerzői eredetű 

Egység/db 

1971   12      12 

1974 43        43 

1975 6 2 1 2 5  117
1
 8 141 

1977 13 17 63 10 107 4 24 10 248 

1991 68  3 1 3 1 1 1 78 

1991   10     1 11 

2000 7
2
 2 50  1    60 

2002   9    66  75 

2005 198 36 420 1 35 2 1 34 727 

2006  1 3    21 1 26 

2007 4  223      227 

2007 63 4 21 4 19  1 12 124 

2007 47 8 45 2   1 5 108 

2008 15 5   1    21 

2008 33 5 97 4 18   6 163 

2009         198 

2009 22 5 67  2    96 

2010 6 20 97 1 1   9 134 

 

                                                 
1
 Arnoldov, A.:(1975) im. A 117 szovjet kiadványból 19 idézet Marx-Engels, 31 Lenin műveiből válogatva. 

2
 A hét magyar  műből 4 Marosán György saját munkája. 
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KECZER GABRIELLA :  Felsőoktatási  vezetők képzése: igények és 

lehetőségek  

1. Bevezetés 

A felsőoktatási vezetők képzése, menedzseri kompetenciáik fejlesztése általános gyakorlat a 

fejlett országokban. Van, ahol szakmai szervezetek vagy központi intézmények szervezik a kü-

lönféle tanfolyamokat és tréningeket, de a világ vezető egyetemei is kivétel nélkül kínálnak me-

nedzsment képzéseket saját vezetőiknek. Ezeken a stratégiai tervezéstől a projektmenedzsmen-

ten át a megfelelő vezetési módszerek kiválasztásáig minden olyan ismeretet elsajátíthatnak, 

amelyre szükségük lehet a rájuk bízott szervezet vagy szervezeti egység hatékony és sikeres 

irányításához. 

Magyarországon azonban a felsőoktatási vezetők képzésének, menedzseri kompetenciáik 

fejlesztésének nincs hagyománya, miközben minden, a magyar felsőoktatás fejlesztésével fog-

lalkozó koncepció kiemeli a vezetés professzionálisabbá tételének szükségességét. Egyetemi 

vezetőink általában csak ösztönös vezetési képességeikre, a gyakorlatban szerzett tapasztalata-

ikra vagy autodidakta módon elsajátított ismereteikre hagyatkoznak. 

Dolgozatomban először ismertetem azokat a szakmai koncepciókat, amelyek a felsőoktatási 

intézmények vezetésének professzionálisabbá tételét sürgetik. A második pontban bemutatom 

szekunder kutatási eredményeimet arra vonatkozóan, hogy jelenlegi felsőoktatási vezetőink 

(rektorok és dékánok) milyen képzettséggel rendelkeznek. Ezt követően primer kutatásaim 

(mélyinterjúk) alapján felvázolom, hogyan vélekednek egyetemi vezetőink a képzés szükséges-

ségéről. Végül szakirodalmi feldolgozás és saját adatgyűjtés alapján bemutatom, hogy néhány 

külföldi egyetemen hogyan biztosítják a lehetőséget a vezetők számára a szükséges menedzse ri 

kompetenciák elsajátítására. 

 

2. Egyetemvezetés és professzionalitás 

Az egyetemirányításnak alapvetően kétféle rendszere alakult ki a történelem során, melyekben a 

vezető szerepe is eltérő. Az angolszász országokra szinte kezdettől fogva az egyetemi kormán y-

zás rendszere a jellemző. Ez az akadémiai testületek, a menedzsment és a tulajdonosok érdekeit 

képviselő irányító-testület közötti hatalommegosztáson alapul, és ebben a rendszerben a pro-

fesszionális vezetés jobban érvényesül. 

Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az egyetemi kormányzás rendszere a leginkább k i-

teljesedett, gyakran nem akadémiai kiválóságok, hanem professzionális vezetők állnak az egye-

temek élén. Az egyetem élén álló személy elnevezésére az USA-ban nem rektor, hanem elnök 

(president) kifejezés terjedt el, mely névhasználat kifejezi a két tisztség közötti különbségeket 

is. Az elnök szerepe hasonló egy vállalat irányítójához (CEO). Kiválasztásánál nem az akadé-

miai stallumok megléte a döntő, hanem a bizonyított vezetői képességek (BARAKONYI, 2003). 

A másik a kontinentális Európa hagyományos egyetemirányítási modellje, ebben a hatalom 

az akadémiai testületek kezében van, így a tulajdonosi érdekek direkt módon nem érvényesü l-

nek, a vezetés kevésbé professzionális. 

Az egyetemi kormányzás korábban csak az angolszász országokra volt jellemző, mára azon-

ban egyre nagyobb teret hódít a világ különböző országaiban. Ennek okai között a kutatók az 

elsők között említik a professzionális egyetemvezetést. „A menedzsmentre már nem tekinthe-
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tünk úgy, mint professzorok másodállású tevékenységére, amit kutatási és oktatási feladataik 

mellett látnak el, hanem olyan főállású elfoglaltságra, amely speciális ismereteket igényel.‖ 

(FELT 2003, idézve In: BARAKONYI, 2004:591) 

Felismerve a fentieket, az Európai Unió felsőoktatásra vonatkozó stratégiáiban visszatérő 

elem az egyetemek vezetésének professzionálisabbá tétele. Az Európai Bizottság a Lisszaboni 

stratégiához kapcsolódóan a következőket fogalmazta meg: célszerű lenne a professzionális 

vezetők megjelenése az egyetemirányításban, és fontos lenne az egyetemi vezetők képzése (EC, 

2004). 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés során Magyarországon a felsőok-

tatással kapcsolatban is jellemzőek voltak a harmonizációs törekvések. A javaslatok középpon t-

jában az egyetemirányítás professzionálisabbá tétele, a vezetőképzés, a testületi irányítás ala-

csony hatékonysága és a külső szakemberek bevonása állt. 

„A felsőoktatási intézményeket 3 évre választott vezetők irányítják, erős oktatói -hallgatói ta-

nácsok és gyenge menedzserek felügyelete alatt. A jelenlegi szerkezet rövid távú, alacsony koc-

kázatú politikák követésére, és a társadalmi környezettől való elzárkózásra ösztönzi az intézmé-

nyeket… a nyugodt átmenet nem biztosított helyet olyan külső – jórészt az üzleti, gazdasági 

életből jövő – menedzser-tanácsadók számára, akik szerepet játszhattak volna a felsőoktatás 

irányításának professzionalizálásában.‖ (SETÇNYI, 1994:43-44) „A felsőoktatási intézmények 

irányításában a vállalkozói magatartású, professzionális menedzsment ismereteknek egyre in-

kább meg kell jelenni.‖ (CZINEGE, 1997:14) A magyar felsőoktatás fő problémája „a vállalkozói 

típusú menedzserek hiánya. Azé a menedzseré, aki anyagilag is motivált.‖ (BERÁCS, 2001:41) A 

professzionális menedzsment jogi feltételeinek biztosítása szükséges, amely a szolgáltató jelle-

gű, költséghatékony és színvonalas működést operatívan irányítja. (POLGÁR, 2003) Egy szaktu-

dós rektor a menedzsment-tevékenység, a gazdasági, szervezési és igazgatási feladatok irányítá-

sára a tapasztalatok szerint kevésbé alkalmas (LADÁNYI, 2005). 

A magyar egyetemirányítás reformját az oktatási kormányzat 2002-ben kezdeményezte: 

szeptemberben elindították a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez (CSEFT) elneve-

zésű programot. Egy operatív csoport 2003 végére kidolgozta a részletes koncepciót, mely eg y-

értelműen megfogalmazza a professzionális egyetemi vezetés szükségességét. A koncepció 

legmerészebb eleme a rektorra vonatkozó kritérium-rendszer: nem szükséges, hogy az adott 

egyetem oktatója legyen, a tudományos fokozat sem feltétel, kiválasztásánál a bizonyított me-

nedzseri képességek a meghatározók. 

Az új felsőoktatási törvény-tervezetet a CSEFT koncepció alapján dolgozták ki. Az oktatási 

kormányzat ezt nyilvános vitára bocsátotta, melynek következményeként, a felsőoktatási szféra 

jelentős ellenállásának hatására az előterjesztés számos változatot megélt, jelentősen felpuhult, 

így például visszatért a rektor szerepének hagyományos felfogása is. Végül még ez a jelentősen 

felpuhult törvény sem állta ki az alkotmányosság próbáját. Az oktatási kormányzat így a jog-

szabály teljes átdolgozására kényszerült: A „2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról‖ 

nem változtatta meg az egyetemek belső irányítását. 

Világos tehát, hogy a magyar állami egyetemek vezetésének professzionalizálása a jelenlegi 

szabályozás, jogértelmezés és közvélekedés mellett nem lehetséges oly módon, hogy az intéz-

mények élére külső, a gazdasági életben jártas menedzserek kerüljenek. Az irányítás szakszerű-

ségének fokozása kizárólag a vezetők képzésével valósítható meg.  



556 

3. Felsőoktatási vezetőink képzettsége 

Szekunder kutatómunkám során közel 100 hazai egyetemi vezető képzettségét vizsgáltam ve-

gyes profilú, sokkarú intézményekben. 

Ennek keretében 14 rektor szakmai életrajzát tekintettem át. Közülük mindössze egy (a 

Corvinus rektora) rendelkezik gazdasági képzettséggel, lévén közgazdász. További egy rektor 

környezetmenedzsment képzettsége révén tanulhatott menedzsment ismereteket, a többiek éle t-

rajzában azonban semmilyen utalás nincs arra, hogy bármilyen formában tanultak volna modern 

gazdálkodási, vezetési ismereteket. 

A magyar egyetemek dékánjai közül 78 képzettségét tekintettem át. (A gazdasági karok dé-

kánjait nem vontam be vizsgálódásaimba, hiszen esetükben a gazdasági végzettség nem vezetői 

pozíciójukból, hanem alap-végzettségükből adódik.) A nem gazdasági karok dékánjai közül 

egynek közgazdasági végzettsége van, egy pedig a gazdálkodás- és szervezéstudományokban 

szerzett képzettséget. További egy kar vezetője, bár alapképzettsége vegyészmérnök, logisztikai 

menedzsmenttel foglalkozik, egy pedig pszichológusként vett részt a menedzsment humán olda-

lához kapcsolódó tréningeken. Egy jogi kar vezetőjének a gazdasági jog a szűkebb szakterülete. 

Figyelemre méltó, hogy az egészségügyi vezetők számára régóta folyik Magyarországon veze-

tőképzés, ám a 11 egészségügyi egyetemi vezető közül, akiknek a végzettségét áttekintettem, 

mindössze egy (egy dékán) szerzett képzettséget egészségügyi menedzsmentből. A dékánok 

döntő többségének (72) életrajzában tehát nincs utalás arra, hogy gazdálkodási vagy vezetési 

ismereteket tanultak volna. 

Mindez nem azt jelenti, hogy egyetemi vezetőink nem értenek az irányításhoz, hiszen döntő 

többségük többéves, több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik, és a vezetői ranglétrán 

keresztül, tanszékvezetői, felsővezető-helyettesi pozíciók betöltése után lett felsővezető. Jelen-

legi hivatásukat, a vezetést, annak korszerű, a gazdasági szférában vagy más, külföldi felsőokta-

tási intézményben bevált módszereit azonban szervezett képzés keretében nem tanulták.  

 

4. Rektorok és dékánok véleménye a vezetőképzésről  

Primer kutatás keretében 10 egyetemi vezetővel (3 dékánnal, 1 rektorhelyettessel, 1 főiskolai 

rektorral és 5 egyetemi rektorral) készítettem interjút, melyben egyebek között arra kerestem a 

választ, hogyan vélekednek egyetemi vezetőink a vezetői képességek, a felsőoktatási vezetők 

képzésének szükségességéről. 

Minden megkérdezett úgy gondolja, hogy a vezetői képességek és tapasztalat elengedhete t-

len, sőt, döntő többségük szerint a legfontosabb szempont kellene, hogy legyen a rektor és a 

dékánok személyének kiválasztásánál. 

A rektorokkal kapcsolatban különösen szigorúan vélekednek a vezetői képességekről a meg-

kérdezettek. Egyikőjük a köztisztviselőkhöz hasonlóan le is vizsgáztatná a rektorokat vezetési, 

gazdálkodási és felsőoktatási ismeretekből, mert úgy véli, enélkül nem szabad forint-

milliárdokat és emberek százait a gondjaira bízni. Maguk a hivatalban lévő rektorok is úgy vé-

lik, hogy attól, hogy valaki a maga szakterületén kiváló eredményeket ér el, még nem feltétlenül 

ért a vezetéshez, a gazdálkodáshoz. 

A többség (7 megkérdezett) a szükséges vezetői ismeretek és képességek megszerzése érde-

kében hasznosnak tartaná a rektorok, dékánok képzését – speciális oktatás keretében. Egy meg-

kérdezett szerint viszont elegendő a vezetői tapasztalat, vezetőképzés nem szükséges, ketten 

pedig nem tartják reálisnak, hogy a rektorok időt tudnának szakítani a tanulásra. 
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Figyelemre méltó, hogy minden megkérdezett rektor szívesen beülne az iskolapadba, és be-

ültetnék vezetőtársaikat, helyetteseiket is – úgy vélik, a vezetésben jártas munkatársakkal a saját 

munkájukat könnyítenék meg. (Az interjúk során a hatékony vezetést akadályozó tényezők kö-

zött több megkérdezett az elsők között említette, hogy nem tud professzionális vezetőtársakra 

támaszkodni.) Elsősorban stratégiai menedzsment módszereket, a  gazdálkodás hatékonyságát 

növelő technikákat, kontrolling ismereteket tanulnának. 

 

5. Felsőoktatási vezetők képzése – kiváló gyakorlatok 

A Harvard szinte minden tekintetben a világ vezető egyeteme, mely több vezetőképzési prog-

ramot kínál annak érdekében, hogy segítsék alkalmazottaikat „olyan vezetőkké válni, akik ké-

pesek újra feltalálni a Harvardot a jövő számára‖.  

A képzési programok több szinten, több célcsoportnak szólnak:  

− Koncentrált menedzsment képzés: egyetemi felsővezetők számára, segít megfelelni a leg-

újabb menedzsment kihívásoknak;  

− Vezetés a gyakorlatban: közép- és felsővezetők számára, segít fejleszteni a vezetői kompe-

tenciákat; 

− A vezetés alapjai: alsó szintű vezetők számára, segít a vezetéshez szükséges alap -

kompetenciák kialakításában; 

− Vezetői képességek: az adminisztratív dolgozók és a tanárok számára, olyan kompetenciák 

kialakításában segít, amelyek a másokkal való együttműködéshez nélkülözhetetlenek.  

Az oktatás kompetencia-felmérések, kis- és nagycsoportos foglalkozások, esettanulmányok 

segítségével méri fel a résztvevők hiányosságait, fejlesztési szükségleteit, és közvetíti az elsaj á-

títandó kompetenciákat és ismeretanyagot (HARVARD, 2010). 

Az angliai Leeds-i Egyetemen, mely hallgatói és dolgozói létszámát tekintve a Szegedi Tu-

dományegyetemmel azonos méretű, a vezetőképzés egy 9 hónapos, ingyenes program, amely a 

legkorszerűbb vezetés-szervezési elmélet és gyakorlat elsajátítására irányul. A programban az 

egyetem bármilyen szintű vezetője részt vehet. Az oktatás módszertana igazodik a vezetők 

munkaterheléséhez: minden kurzus 6 egynapos workshopból, a vezetők személyes időbeosztá-

sához igazodó személyes konzultációkból és egy konkrét, az adott vezető feladatköréhez kap-

csolódó vezetés-módszertani fejlesztési projektből áll.  

A tananyag a következő területeket fedi le: 

– személyes és szakmai fejlődés (karriertervezés, személyes SWOT analízis), 

– a felsőoktatási menedzsment fejlesztésének kérdései (vonatkozó vezetési elméletek és irá-

nyítási gyakorlat), 

– stratégiai menedzsment (szervezeti struktúra, stratégiai tervezés, változásmenedzsment), 

– teljesítménymenedzsment (a teljesítmény mérése és növelése, szervezeti és csoporthaté-

konyság maximalizálása), 

– sikermenedzsment (üzleti tervezés, kockázatmenedzsment, minőségmenedzsment) , 

– projektmenedzsment. (KECZER, 2006). 

A kontinentális Európa egyetemein is lehetőségük van a vezetőknek ismereteik bővítésére. 

Két példa a számtalan közül: a holland Twente Egyetemen Akadémiai Vezetés címmel olyan 

képzési programokat indítanak, amelyek elsősorban a vezetői kompetenciák kialakítására és 

fejlesztésére irányulnak. A 3x2 napos tréning során kommunikációs technikákat éppúgy tanu l-
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nak, mint konfliktuskezelést, változásmenedzsmentet, projektmenedzsmentet, mentorálást, és 

vezetői helyzetgyakorlatokat is tartanak (TWENTE, 2010). A finn Joensuu egyetem 2002-ben 

indított kétéves fejlesztési és képzési programot tanszékvezetőknek, adminisztratív vezetőknek 

és dékánoknak (JOUNI, 2003). 

Tanulságos lehet számunkra az a módszertan is, amellyel az ausztráliai Wollongong Egye-

temen kialakították a vezetőképzési programot. A program indulásakor a résztvevőket 4 kategó-

riába sorolják. Az elsőbe a többéves vezetői tapasztalattal rendelkezők kerültek. A másodikba 

azok, akik viszonylag újak a vezetői szerepben. A harmadikba a frissen kinevezettek, illetve a 

vezetői posztra a közeljövőben aspirálók. A negyedikbe azok, akik egyszerűen csak érdeklődtek 

a vezetés iránt, vagy a vezetőik gondolták úgy, hogy alkalmasak a vezetésre. A tananyag tema-

tikája hasonló volt mind a négy csoportban, de az átadott ismeretek szintje és módszertana elté-

rő. Minden résztvevőnek külső tréner személyre szabottan segített azokon a területeken, ame-

lyeken az illetőnek különösen nagy szüksége volt kompetenciái fejlesztésére. A program két éve 

sikerrel fut, 64 vezető vett benne részt, és a képzésen való részvétel jelenleg már előfeltétele 

annak, hogy valaki vezetői posztra pályázzon az egyetemen  (MORGAN, STEELE, 2006). 

Nemcsak egyetemek, hanem szakmai szervezetek is foglalkoznak az egyetemi vezetők kép-

zésével. Az Amerikai Gyógyszerésztudományi Karok Szervezete egyéves képzéseket indít, me-

lyek célja, hogy a gyógyszerész karok dolgozóit felkészítse a vezetői szerepekre akár a felsőok-

tatásban, akár más akadémiai intézetekben. Minden intézmény évente 2 munkatársat iskolázhat 

be a képzésre, amely 4 többnapos konzultációból és folyamatos projekt-munkából áll (AACP, 

2010). 

A következő, izraeli példa azért is figyelemre méltó, mert Izraelben „vegyes‖ egyetemirá-

nyítási rendszer működik, a vezetőket a magyar gyakorlathoz hasonlóan 4-6 évente váltják, így 

gyakran kerülnek menedzsment képzettség és gyakorlat nélküli emberek a vezetői székekbe. Ez 

pedig komoly gondokat okoz az intézménynek, a beosztottaknak és a hallgatóknak. Ezt felis-

merve egy központi szervezet indított vezetői képzési programokat a tanárképzéssel foglalkozó 

intézmények irányítói számára. A tantervet részben az érintettek igényeinek felmérése, részben 

az üzleti szféra képzési gyakorlata alapján állították össze. A képzés alapvető célja, hogy a me-

nedzsment ismeretekkel nem rendelkező vezetőket megismertessék a vezetés elméleti alapjai-

val, és rávezessék őket arra, hogy mindez hogyan alkalmazható a gyakorlatban akadémiai kö r-

nyezetben. Az elméleti előadásokat kiscsoportos megbeszélések, konkrét feladatmegoldások 

követik. A képzés a következő területeket öleli fel: vezetéselmélet, csoportok vezetése, vezetői 

képességek, szervezeti magatartás, motiválás, minőségmenedzsment, marketing, változásme-

nedzsment, döntési technikák, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, tervezés, kontrolling, techno-

lógia-menedzsment (KEDEM, 2004). 

 

6. Összegzés, következtetések, javaslatok 

A felsőoktatási vezetők képzése, menedzseri kompetenciáik fejlesztése általános gyakorlat a 

fejlett országokban. Ennek oka az a felismerés, hogy a rektorok, dékánok és tanszékvezetők 

vezetői felkészültsége, teljesítménye alapvető hatással van a szervezet teljesítményére, fejlődé-

sére. Ezek az országok túlléptek azon a koncepción, hogy a kiváló vezetői teljesítményhez elég 

az ösztönös tehetség és/vagy a vezetői székben eltöltött kellő mennyiségű idő. A közvélekedés 

ezzel szemben az, hogy a vezetést – mint minden mást – tanulni lehet és kell. 
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Magyarországon a felsőoktatási vezetők számára nincs szervezett vezetőképzés, miközben 

például a közoktatási vezetők számára – éppen az egyetemeken -- régóta folyik hasonló. Annak 

ellenére van ez így, hogy a felsőoktatás modernizálásával foglalkozó szakemberek és koncepc i-

ók régóta hangsúlyozzák az egyetemvezetés professzionálisabbá tételének fontosságát. Tekin-

tettel arra, hogy Magyarországon hagyományos egyetemirányítási rendszer van, így külső, pro-

fesszionális menedzserek bevonása nem lehetséges, a professzionalitás erősödésének egyetlen 

forrása a vezetők képzése lenne. Nálunk azonban sem a kormányzat, sem a szakmai szerveze-

tek, sem az intézmények nem szerveznek vezetőképzési programokat a felsőoktatási vezetők-

nek. Annak ellenére van ez így, hogy egyetemvezetőink döntő többsége vezetési, gazdálkodási 

képzettséggel nem rendelkezik, ugyanakkor maguk is szükségesnek tartanák és szívesen vállal-

nák továbbképzésüket e téren. 

A világ országaiban és egyetemein számos kiváló gyakorlat található az egyetemi vezetők 

képzésére. Ezekből merítve olyan képzési programok indítása lenne szükséges, amelyek a veze-

téselmélet és a vezetői kompetenciák mellett a vállalati szférában már sikeresen alkalmazott 

gyakorlati módszereket a felsőoktatásra és azon belül speciálisan a hazai viszonyrendszerre 

adaptálva adja át a hazai felsőoktatási intézmények vezetőinek. 
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MARGITTAI KATALIN :  Felnőttképzési  szolgáltatások hálózatosí tása  

a közművelődési  intézményrendszerben  

A művelődés nem csak az egyének, de a társadalmak életét is jelentősen befolyásoló, sőt meg-

határozó tényező, különösen korunkban, amikor egyre jobban felértékelődik a tudásnak, mint 

tőkének, erőforrásnak, valamint a társadalmi kapcsolatokhoz kötődő értékeknek, a szociális tő-

kének a jelentősége. A kulturális szokások társadalmi-, gazdasági-, és réteg- meghatározottsága, 

a kulturális fogyasztás tagoltsága miatt napjainkra kitüntetett fontosságú úttá és eszközzé válha-

tott/válhat a felnőttképzés, közművelődés, közösségi művelődés társadalmi intézménye. Európai 

Uniós dokumentumok „lifelong learning‖ és „lifewide learning‖ koncepciói és a következő év-

tizedekre szóló cselekvési programok és ajánlások szerint a formális tanulás mellett, a nem fo r-

mális és az informális tanulási formák egymást kiegészítő rendszerével, hatékony és változatos 

eszközeivel, és megújított módszereivel segíthetjük a felnőtt társadalom és benne az egyén 

megújulását, felzárkózását, társadalmi integrációját. E dokumentumok a felnőttoktatás, a köz-

művelődés, és a közösségi művelődés új korszakának beköszöntét ígérik, és emelik azt Európá-

ban hivatalosan is nélkülözhetetlen társadalomfejlesztő programmá. 

 

A felnőttképzés, felnőttkori tanulás helyzete Magyarországon  

Bár az egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő tanulás fontosságáról, és annak 

megvalósíthatóságához szükséges intézményrendszer kiépítéséről , különösen az 1997. évi ham-

burgi V. Felnőttoktatási Világkonferenciát követően sok szó esik szakmai és döntéshozói kö-

rökben, és a nemzetközi szakirodalom is egyre nagyobb szerepet tulajdonít jelentőségének mind 

az egyének, mind a társadalom szempontjából (JARVIS, 2004:8-17; DELORS, 1997), eközben 

Magyarországon az egész életen át tartó tanulás szemlélete még nem vált általánossá a  köztu-

datban (MARÓTI, 2002:3-17). 

Nemzetközi összehasonlításban nálunk a felnőttkori tanulásban való részvétel meglehetősen 

alacsony. Jellemző az is, hogy társadalmi csoportonként a részvételi aktivitásban nagyok a kü-

lönbségek. Problémát jelent és az alacsony részvételi arány adatait tovább csökkenti, hogy a 

felnőttképzési tevékenységekről nem teljes körű az adatszolgáltatás. A felnőttképzési törvény 

értelmében ugyanis felnőttképzési tevékenységet csak nyilvántartott felnőttképzési intézmény 

folytathat. A valóságban azonban számos ettől eltérő gyakorlatról is tudunk. (RETTEGI, 2010:8-9) 

Pozitív tendencia ugyanakkor, hogy folyamatosan növekszik a népesség általános iskolai 

végzettsége és az elmúlt tíz év során, 1999 és 2008 között, (a KSH 2008. évi statisztikai adatai 

alapján) 3 százalékról 6 százalékra emelkedett a 25-64 év közötti életkorban a szervezett kép-

zésben résztvevők aránya. 

Mindezen eredmények ellenére komoly gondot jelent hazánkban, hogy a képzési szerkezet 

és a képzők szemlélete nem felel meg maradéktalanul a munkaerőpiac igényeinek (KOLTAI, 

2003; BENEDEK, 2008:105-125). Részben ennek is tulajdonítható, hogy a munkanélküli ráta 

nagyságától függetlenül, mindig találhatók betöltetlen álláshelyek  (SEMJÇN és TÓTH, 2009). 

A kínálati oldal kritikus áttekintése mellett nem mehetünk el szó nélkül a felnőttek bekap-

csolódási esélyeit csökkentő tényezők mellett sem. A tanulás iránti igény és a motiváció hiányát 

számos társadalmilag és gazdaságilag determinált folyamat, az iskolai végzettség, a munkameg-

osztásban elfoglalt hely mellett, az egyén szociokulturális viszonyrendszere befolyásolja. Széles 
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tömegek számára ismeretlen és idegen ma még az a gondolat, hogy élethelyzetében, életvite l-

ében kialakult probléma megoldását elősegítendő a művelődés, a képzés, az önművelés lehető-

ségét válassza (KOVÁCS, 2004:153-174). 

A motiváció hiánya mellett az egyén szempontjából számos további objektív, vagy szubjek-

tív tanulási korlát is jelen lehet. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy a bekapcsolódáshoz a 

felnőtt embereknek segítségre van szükségük. A felnőttkori tanulásba történő bekapcsolódást 

nagymértékben gátolja az információhiány. A felnőttképzési aktivitást hátráltató fontos tényező-

ként tartjuk számon az információ, a tájékoztatás, az alacsonyküszöbű hozzáférés  és más támo-

gatási lehetőségek elérhetőségének egyenetlenségét, elégtelenségét.  Pedig a felnőtteket segíteni 

hivatott tanácsadás jelentőségéről már 1988-ban, az 1961 óta érvényben lévő Európai Szociális 

Chartához fűzött kiegészítő jegyzőkönyv is megemlékezett. Az ezredfordulón a lisszaboni 

irányelveket követően megkezdett gyakorlatok szakmai tapasztalatai alapján 2004 -ben a Maast-

richtban tartott szakminiszteri találkozón a szakképzési prioritások közé stratégiai elemként 

emelték be a tanácsadás feladatrendszerét. A tennivalókat összefoglaló kézikönyv az életpálya 

tanácsadás (LLG – lifelong guidance) működtetését, mint mindenki számára egyenlően hozzá-

férhető komplex szolgáltatási rendszert mutatja be és feltételezi az érintett ágazatok folyamatos 

és hatékony együttműködését. 

 

A közművelődés helye, szerepe az egész életen át tartó és az élet teljes körére kiterjedő 

tanulás folyamataiban 

A felnőttoktatás/felnőttképzés sokszektorú rendszerében, ezen belül is az iskolarendszeren kívü-

li felnőttképzés területén sajátos és társadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű, gyakran 

hiánypótló szerepet tölt be a közművelődés intézményrendszere. Szervezeteinek száma, a terü-

leti lefedettség valamint éves látogatóinak száma alapján egyaránt a legnagyobb kulturális in-

tézményrendszerről beszélhetünk. A 2009. évi közművelődési statisztikai jelentések országos 

összesített adatai szerint 2901 közművelődési szervezet 77,3 millió látogatót fogadott. A látoga-

tók 52,2%-a olyan közösségi művelődési formák résztvevője, ahol informális, non formális, 

vagy formális képzések zajlanak. Szakintézményei, a művelődési otthonok fontos szerepet tölte-

nek be a kulturális alapellátásban, a kulturális értékek közvetítésében. Tevékenységük változa-

tos, azt a helyi társadalom szociokulturális viszonyaihoz, az ott élők szükségleteihez alakítják. 

Meghatározó a közösségi művelődés különböző aktív és interaktív formáinak jelenléte, művelő-

dő és alkotóközösségei az informális tanulás, egyben a szocializáció színterei. Fontos szerepet 

töltenek be a készségek és a képességek, kulcskompetenciák fejlesztésében, a változó környe-

zethez történő alkalmazkodás megkönnyítésében, az életminőség javításában. Ez az intézmén y-

rendszer alapvető kulturális szolgáltatásokat tesz hozzáférhetővé széles tömegek számára és 

számos szolgáltatást díjmentesen, vagy önköltségi áron biztosít,  ezért komoly eredményeket tud 

felmutatni a hátrányos helyzetű célcsoportok megszólításában, bevonásában. A hatékony műkö-

déshez segítséget nyújt számukra a helyi társadalomba ágyazottság, az intézményrendszer hálózat-

szerű működése, a civil szektorral és a rokonszakmákkal is együttműködni kész működésmódja. 

A már jól működő információs szolgáltatásaik könnyen bővíthetők a felnőttképzésbe való 

bekapcsolódást segítő, a munkaerőpiaci ismereteket bővítő szolgáltatásokkal. 

Mindezeket az adottságokat figyelembe véve, leszögezhető, hogy a közművelődés intézmé-

nyei ma is nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az egész életen át és az élet minden területére 
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kiterjedő tanulás népszerűsítésében, a formális képzésekbe nehezen, vagy be nem vonható tö-

megek érzékenyítésében. 

 

Program és szolgáltatásfejlesztés: segítség a felnőttkori tanuláshoz 

A BMK PALLÓ projekt kidolgozásának előzményei  

A felnőttképzésbe történő bekapcsolódást elősegítő felnőttképzési programok és szolgáltat á-

sok fejlesztésének folyamatát, - a változó társadalmi-, gazdasági- és jogszabályi környezetben – 

segíteni, támogatni szükséges. Ily módon a közművelődés intézményei bevonhatók, alkalmassá 

tehetők rendszerszemléletű, hatékony és hiánypótló felnőttképzési szolgáltatások ellátására, 

természetesen megfelelő felkészítés után, szakmai segítségnyújtás és háttérszolgáltatások bizto-

sítása mellett. E folyamat segítése, mentorálása a segítő szervezetnek is tanulási folyamatot, 

fejlődési lehetőséget jelent.  

E szolgáltatásfejlesztési filozófia és koncepció kidolgozásához komoly ösztönzést és támo-

gatást jelentett, hogy az ezredforduló első éveiben európai szinten erős hangsúlyt kapo tt a pro-

jektek eredmények fenntarthatósága, később pedig az elterjesztés, a projekt eredmények 

disszeminációjának követelménye, valamint a Nyitott Koordinációs Módszer eszközeinek, így 

az előrehaladás mérésére szolgáló indikátorok, a tapasztalatok és a leg jobb gyakorlatok (best 

practice) cseréjének alkalmazása (SZ. TÓTH, 2008:5-8). 

Egy ilyen felnőttképzési szolgáltatási modell kidolgozására, majd hálózatban történő mű-

ködtetésére vállalkozott a Budapesti Művelődési Központ. 

 

PALLÓ PROJEKT 

Az élethosszig tartó tanulás információs, felkészítő és segítő hátterének biztosítása a közműve-

lődési intézményekben. 

A Budapesti Művelődési Központnak, mint közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató 

intézménynek egyik fontos feladata szakmai tartalom és programfejlesztések kidolgozása és a 

mintaprojektek eredményeinek disszeminálása, multiplikálása.  

A 2004-ben 50 milliós támogatást elnyert projekt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 

Program 3.5.4. –„A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési 

intézményrendszer rendszerszerű bevonásával‖- intézkedésének keretében valósult meg.  

Célja a felnőttképzésbe való bekapcsolódást, a lemorzsolódás csökkentését, a munkaerőpiac-

ra történő visszatérést segítő szolgáltatások biztosítása a közművelődési intézményekben a mű-

ködtetéshez szükséges személyi és internetes háttér megteremtésével.  

 

Mit valósítottunk meg a projekt keretében? 

− Kifejlesztettünk, akkreditáltunk és elindítottunk egy (első alkalommal 30 fő részvételével, 

majd további öt alkalommal, de már kisebb csoport létszámmal) felnőttképzési konzulens 

képzést, amely képessé teszi a művelődési szakembereket, hogy a felnőttképzés és -oktatás 

bármely formájába bekapcsolódni kívánók számára tájékoztatást, útmutatást nyújtsanak. A 

konzulens kompetenciája pontosan körülhatárolt, felnőttképzési információ nyújtása és in-

formációs tanácsadás. A konzulens tájékoztatást nyújt, de nem irányít és nem vállal át fele-

lősséget. Nem munkavállalási, nem pályaorientációs és nem pszichológiai tanácsadó. Ilyen 
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típusú megkeresés esetén a megfelelő végzettségű szakemberhez irányítja az érdeklődőt  

(KLEIN, 2010:9-10). 

 

 

1. kép: A Budapesti Művelődési Központ felnőttképzési információs rendszerének saját  

fejlesztésű és szerkesztésű honlapja 
Forrás: www.bmknet.hu 

 

− Létrehoztunk egy internetes információs rendszert, (www.felnottkepzesinfo.hu) (1000-1200 

link, évi 85 000 látogató) amely összegyűjti és könnyen elérhetővé teszi a felnőttképzési in-

formációkat és lehetővé teszi a regionális, vagy helyi információk elhelyezését, segíti a kon-

zulensek kapcsolattartását. Szolgáltatásai: hírek, hírlevél, fogalomtár. A Foglalkozási és Szo-

ciális Hivatal megbízásából 2010 októberétől a Nemzeti Pályaorientációs Portál tartalom-

szolgáltatója. (www.eletpalya.afsz.hu) 

− A BMK PALLÓ tájékoztató szolgálatán 2006-tól 3 fő konzulens dolgozik. Az ügyfélszolgá-

lat akadálymentes (fizikai és kommunikációs) Az információszolgáltatást személyesen, tele-

fonon, e-mail-ben és msn-en keresztül vehetik igénybe az érdeklődők. 

−  Központi „help-desk‖ gondoskodik az információs rendszer frissítéséről, karbantartásáról, a 

fórumok és egyéb kommunikációs lehetőségek működtetéséről. Segít a közművelődési in-

tézményekben dolgozó felnőttképzési konzulenseknek a kompetenciájukon túlmutató prob-

http://www.bmknet.hu/
http://www.felnottkepzesinfo.hu/
http://www.eletpalya.afsz.hu/
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lémák megoldásában, kezelésében, melyet a BMK Palló szolgálatának munkatársai, szükség 

szerint szakértők bevonásával biztosítanak. Két munkatársunk a felnőttképzési konzulens ta-

núsítvány mellett munkavállalási és pályaorientációs és diáktanácsadói végzettséggel is ren-

delkeznek, így e területeken tanácsadói jogosítvánnyal is rendelkeznek.  

− Kifejlesztettünk és a zsámbéki medencében elindítottunk egy felnőttképzésbe való bekapcso-

lódást, és a munkaerőpiacra történő visszatérést segítő programot.  

 

Kinek és hogyan szolgáltatunk? 

− A konzulens képzést elsősorban a közművelődésben dolgozóknak kínáltuk, s a kulturális 

szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében akkreditáltuk. A 90 órás blended -

learning típusú képzés a hagyományos kontakt órák mellett tutorált e-learning alapú önálló 

tananyag feldolgozásokat és módszertanában további változatos megoldásokat (egyéni gya-

korlat, tréning, látogatás) tartalmaz. 

− A tájékoztató szolgálatot és az információs rendszert bárki igénybe veheti. Az információs 

rendszer regisztráció nélkül is használható, regisztrációval pedig többletszolgáltatások is 

igénybe vehetők. Szakemberek számára fórumot, e-hírlevelet működtetünk. 

− A képzésbe való bekapcsolódást segítő kísérleti program, - amely tanulás-módszertani tré-

ninget is tartalmazó képzésből és tutorált önálló tanulásból, információkereső gyakorlatból és 

klubfoglalkozásokból áll, - elsődleges célcsoportja a gyes-en, gyed-en tartózkodó kisgyer-

mekesek, illetve az 50 év felettiek voltak.  

 

 

2. kép: A Budapesti Művelődési Központ felnőttképzési információs szolgálata 

Forrás: saját felvétel 

 

A BMK PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatának működési tapasztalatai  

A 2006. szeptemberi nyitás óta eltelt időszak alatt a lakosság körében egyértelműen növekvő 

igény mutatkozott a szolgáltatás iránt, az iroda ismertségre, a felnőttképzéssel, munkaerőpiaci 

szakmai szervezetek körében elismertségre tett szert. A szolgálatot megkeresők száma 2009 -ig 

növekedett, az érdeklődők legnagyobb része az internetről informálódott. A megkeresések je l-
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lemzően telefonon és e-mailen keresztül érkeztek, a személyes tanácsadást igénybevevők száma 

relatív kevesebb volt. A megkeresések tárgyát tekintve a felsőoktatás, szakképzés, munkaválla-

lás, támogatási lehetőségek és a kapcsolódó jogszabályok értelmezése mellett speciális, vagy 

komplex kérdésekkel fordultak az iroda munkatársaihoz. 

 

A továbblépés lehetősége: a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának 

kiépítése 

A projekt a TÁMOP 1.4.3-08/2 -„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok‖ intézkedés 

„B‖ komponens keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-

szírozásával valósul meg 2009. szeptember 1 - 2011. február 28. között. A program célja: a 

PALLÓ projektben elért eredmények disszeminációjával, az adaptáció  lehetőségének kidolgo-

zásával, szakmai és módszertani szolgáltatások biztosításával felnőttképzési tájékoztató szolgá-

latok működtetése az együttműködő partnerintézményekben. A BMK felhívására 4 közművelő-

dési intézmény csatlakozott a programhoz. Partnereink szakemberei a Felnőttképzési konzulens 

képzés elvégzése után, a projekt keretében szerkesztett adaptációs kézikönyv segítségével létre-

hozták és működtetik a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatokat Budapest XIII. kerüle-

tében, Békésen, Debrecenben, valamint Veszprémben. Mindehhez a munkához a BMK-ban mű-

ködő PALLÓ felnőttképzési tájékozató szolgálat munkatársai szakmai segítséget (helpdesk) 

nyújtanak a konzulenseknek. Az együttműködő partnerintézmények konzulensei kialakítják a 

www.felnottkepzesinfo.hu régiós aloldalait, amelynek tartalomszolgáltatóivá válnak. 

Mivel az elmúlt két évben több olyan TÁMOP 3.2.3 konstrukciós pályázati kiírás is megje-

lent, amely kötelezően megvalósítandó tevékenységként határozta meg felnőttképzés és felnőtt-

képzési szolgáltatások biztosítását a közművelődési intézményekben, várható a hálózat folya-

matos bővülése. 

 

Összegzés 

A közművelődés területén a Budapesti Művelődési Központ „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató 

szolgálata‖ úttörője volt a szektorok közötti együttműködést, információáramlást támogató fe l-

nőttképzési szolgáltatásoknak, mely új lehetőségeket és működési területet kínál a közművelő-

dési intézmények számára. 

A felnőttképzési szolgáltatások megfelelő ellátásához elengedhetetlen a közművelődési in-

tézményeket fenntartó önkormányzatok (elsősorban szakmai) támogatása és nélkülözhetetlen a 

folyamatos kapcsolattartás a helyi szociális és munkaügyi szervezetekkel, a közoktatási és fe l-

nőttképzési intézményekkel. 

A projekt kiemelkedő értékének tekinthetjük azt a lehetőséget, hogy 

– intézmények, kistérségek, régiók és szektorok közötti együttműködést generál, 

– egyre több segítségre szoruló ember számára válik elérhetővé, 

– a tanulni vágyó egyén problémája talán kevésbé sikkad el a szektorok vertikális intézkedé-

si gyakorlatának nagyrendszereiben, 

– a térségi és helyi információk gyűjtése és a hátrányos helyzetű célcsoportok számára törté-

nő érthető közvetítése fontos lépése lehet az esélyegyenlőtlenség csökkentésének.  

http://www.felnottkepzesinfo.hu/
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Mindezek a megfontolások indokolják a projekt folytatását, a felnőttképzési hálózat fokoza-

tos bővítését, melyhez uniós és hazai források felkutatásával a jövőben is igyekszünk partne re-

ket és támogatókat megnyerni. 

Az érintett ágazatok döntéshozói számára eljuttatjuk javaslatainkat, bemutatjuk a tevékeny-

ség eredményeit és a szükségességét alátámasztó dokumentumokat, azt remélve, hogy az elnyert 

támogatások segítségével ez a hálózat sikeresen működtethető, fenntartható és fokozatosan to-

vábbépíthetővé válik 
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V ILÁGI RUDOLF :  Az andragógus -képzés tapasztalatai  a földrajzi  és  

etnikai  perifériális  területeken  

Az elmúlt néhány évben két területen is újszerű kezdeményezésnek volt katalizátora a PTE -

FEEK azzal, hogy BA fokozat keretein belül megteremtette a feltételrendszerét az andragógus 

képzésnek egyrészt az államhatárainkon túl, az erdélyi magyarok körében, másrészt a roma k i-

sebbség nagykanizsai képző központjában. 

Mindkét esetben jelentős volt a megvalósult képzés kultúraközvetítő hatása, és az eddigi ta-

pasztalatok képeznek már olyan súlyú érvanyagot, amely méltó lehet egy kultúraközvetítő kép-

zés köré szervezett konferencia adott szekciójának figyelmére.  

Székelyföldi képzés tapasztalatai-tanulságai: 

A székelyföld szívében, Sepsiszentgyörgy-Árkos központtal megvalósult képzésben az erdélyi 

magyar hallgatók személyügyi és művelődésszervező képesítést szerezhettek, mely során a vé-

désére, illetve a diploma átadására 2010 nyarán került sor. 

Megoldást igénylő kérdések: 

A képzés kapcsán át kellett hidalni, és meg kellett oldani a jelentős távolság okozta problémá-

kat. Ennek érdekében több tanár tette meg, gyakran több alkalommal is az 1500 -2000 km-es 

utat, sor került videokonferencia megszervezésére, valamint alkalmazásra került a távoktatás 

több eleme is. Jelentős szerepet kapott ebben a folyamatban a digitális világháló, valamint az 

elektronikus levelezés. 

Helyszín: 

A képzés helyszíne a Sepsiszentgyörgytől (Sfântu Gheorghe) 4 km távolságra lévő Árkos 

(Arcuş) település volt. 

 

 

1. sz. kép: Árkos a Székelyföld települései között 
Forrás: www.szekelyfalvak.info/index.php (térképrészlet) 

Letöltés: 2010.11.17. 

 

http://www.szekelyfalvak.info/index.php
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A Szentkereszti Zsigmond által a 19. század közepén épített gyönyörű kastély parkjában, 

egyfajta történelmi helyszínen létesült az a jól felszerelt Európai Tanulmányi Központ, amely 

otthont adott a képzésnek. 

 

 

2. sz. kép: A szentkereszti kastély 
Forrás: www.erdelyiturizmus.hu 

Letöltés: 2010.11.17. 

 

A kastélyt egy több hektár kiterjedésű arborétum veszi körül, melyben az említett képző 

központ a PTE-FEEK kihelyezett képzése mellett számos neves nemzetközi eseménynek is mél-

tó helyszínéül szolgál. 

 

 

3. sz. kép: Árkos, Európai Tanulmányi Központ 
Forrás: www.covasna.info.ro 

Letöltés: 2010.11.17. 

 

A szokásos magyarországi képzéstől eltérő sajátosságok kezelése 

A jelentős távolság mellett a képzésben érintett szakembereknek tekintettel kellett lenni arra a 

kultúrközegre, amelyben a székelyföldi magyarság él, az államszerveződés és a jogrend eltérő 

jellegéből fakadó különbségekre (Pl.: Munka Törvénykönyve, Foglalkoztatási Tv.). Az eltérő 

http://www.erdelyiturizmus.hu/
http://www.covasna.info.ro/
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jogrend volt az oka, hogy a záróvizsgán a vizsgakérdésekben is el kellett végezni a szükséges 

változtatásokat. 

További feladatot jelentett a személyügyi szakirányban tanuló hallgatók esetében, hogy a 

HR-moduloknak a napi munkavégzésbe történő „átültetése‖ csak az egyes tevékenység-

elemeknek a román gyakorlatra történő „átkonvertálásával‖ volt lehetséges. 

Ugyancsak a földrajzi távolság volt az oka, hogy a klasszikus egyetemi óraszervezés helyett 

gyakran csak a napi 10-12 órás foglalkozások keretében volt mód az egyes tantárgyak alapos 

tárgyalására. 

Tanulságok, tapasztalatok 

A jelzett feladatok mellett a képzési ciklus számos hasznosítható tanulsággal szolgált az egye-

tem és az intézményt képviselő szakemberek számára. 

Természetesen a sajátos képzési forma egyben lehetőséget teremtett az odautazó tanárok 

számára is az erdélyi magyarság életének, kultúrájának alaposabb megismerésére. 

Ezek közül is kiemelkedik 

– a szinte minden ott élő magyar embernél tapasztalható, a magyarországi mértéket jelentő-

sen meghaladó szülőföldszeretet; 

– a magyar kultúra és a nemzeti hagyományok következetes ápolása; 

– a székelyföld nagy szülöttei emlékének megőrzése; 

– a kisebbségben is óriási ragaszkodás és büszkeség a magyarsághoz (nyelvhez, történelem-

hez, emlékhelyekhez stb.); 

– a szerényebb lehetőségeik mellett is érezhető jelentős vendégszeretet . 

Rövid összegzés a Nagykanizsára kihelyezett andragógus-képzés tanulságairól 

Ugyancsak az elmúlt néhány év kultúraközvetítő lehetőségeként kell értékelni azt a hazai 

együttműködést, amely a PTE-FEEK és a Nagykanizsai Bogdán János Közösségi Ház között 

valósult meg a cigány önkormányzat támogatásával, és amelynek keretében 2010-ben az első 

andragógus BA szakos hallgatók megszerezhették diplomájukat. 

A képzés értékét jelzi az etnikai különbözőségek mérséklésére mindkét fél részéről megjele-

nő törekvés, az egyetemi képzés feltételeinek való megfelelni akarás, a végzett hallgatók ered-

ményei, valamint a további beiskolázás terén elért sikerek. 
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KLEIN SÁNDOR :  Mit  nyújthat  a pszichológia a jövő HR-

szakembereinek?

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás arra törekszik, hogy örömteli és hatékony munkát végző em-

berek sikerre vigyék a szervezeti célokat. A pszichológia három fő feladata a jövő HR-

szakembereinek képzésében: 

– megfelelő szemléletmód kialakítása, 

– hasznos pszichológiai ismeretekhez juttatás és 

– a HR-ben szükséges pszichológiai készségek elsajátíttatása. 

 

Szemlélet 

A humanisztikus pszichológia és különösen a személyközpontú megközelítés abból indul ki, 

hogy az emberekben hatalmas erőforrások rejlenek, melyeket megfelelő légkörben képesek fe l-

használni. A szervezetbe a mérnökök többnyire műszaki szemlélettel, a közgazdászok gazdasági 

szemlélettel, a jogászok jogi szemlélettel érkeznek: a HR-szakembereknek tudniuk kell belehe-

lyezkedniük ezekbe a szemléletmódokba, de új értéket sajátos humanisztikus szemléletmódjuk 

jelenthet a vezetői team számára. 

A humanisztikus szemléletmód kialakításához hozzájárulhat a megfelelő irodalom olvasása, 

de kétségtelenül hatásosabb a tréning-jellegű csoportos foglalkozás. A HR-szakosok képzésének 

a tréning fontos részét képezi, de a tréningek súlya (és talán az intenzitásuk, a minőségük) 

messze nem elégséges. Ha figyelembe vesszük, hogy a HR-szakember legfontosabb munkaesz-

köze a saját személyisége, akkor egyértelmű, hogy a HR-szakosok képzésének javítását a sze-

mélyiségfejlesztő tréningek szerepének növelésével kellene kezdenünk. 

 

Pszichológiai ismeretek 

Bizonyos pszichológiai ismeretek hozzátartoznak az általános műveltséghez, de a HR -

szakembereknek ezen túlmenő pszichológiai ismeretekre van szükségük. A teljesség igénye 

nélkül felsorolok néhányat ezek közül: 

– a vezetés sikere a helyzetnek megfelelő vezetési stílustól függ,  

– a vezetői hatalomnak veszélyei vannak, 

– a vezetőnek ügyelnie kell a saját és munkatársai mentális egészségére,  

– az emberek fejlesztéséhez sajátos attitűdre (őszinte, elfogadó, empatikus hozzáállásra) van 

szükség, 

– a komplex feladat megoldására kialakított csapat akkor hatékonyabb, ha mindenféle cso-

portszerep képviselve van benne, 

– az emberek motiválásához ismernünk kell egyéni szükségleteiket, törekvéseiket,  

– a kétirányú kommunikáció többnyire hatékonyabb, az egyirányú kommunikációnál, 

– a kreativitás kibontakoztatásához megfelelő feltételeket kell teremteni stb.

                                                 

 Előadás a „HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövőbeli lehetőségek‖ című konferencián, 2010. 

szeptember 29-én, a Zsigmond Király Főiskolán 
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Pszichológiai készségek 

Bizonyos dogokról nem elég tudni, készség szintű begyakorlásra van szükség. Ezek közül is 

megemlítek néhányat: 

- Alkalmasságvizsgálat. Korábban általában úgy gondolták, hogy az alkalmasságvizsgálat a 

pszichológusok feladata. Manapság, a számítógépes szakértői rendszerek korában ez egyre in-

kább a HR-szakemberek feladatává válik. Erre azonban a jövő HR-szakembereinek a képzésük 

során fel kell készülniük. Nem szabadna a HR-szakosoknak úgy kikerülni az egyetemről, hogy 

ne legyen gyakorlatuk alkalmasságvizsgálatok tervezéséből, kompetencia alapú interjú lebonyo-

lításából, képesség- és személyiségvizsgálatok elvégzéséből, HR számítógépes szakértői rend-

szerek működtetéséből – mert munkahelyük mindenekelőtt ezt fogja elvárni tőlük. 

- Fejlesztés. A HR-szakember humanisztikus szemlélete kapcsán említettem a tréningek je-

lentőségét. A HR-szakembereknek azonban nem csak a saját személyiségének fejlesztésével 

kell törődnie. Ha sikerült megfelelő embereket kiválasztania, gondoskodnia kell a „finomhango-

lásról‖, a folyamatos fejlesztésről is. Rendkívül hasznos lenne, ha a HR-szakosok egyetemi 

képzésük alatt elsajátítanák a tréner, coach, felnőttképző „szakmákhoz‖ szükséges képessége-

ket: egyrészt mert ez biztosítaná foglalkoztatásukat, másrészt , ha olyan munkakörbe kerülnek, 

ahol nem nekik maguknak kell fejlesztő tevékenységet végezniük, a fejlesztő munka fogásainak 

ismerete segítheti őket a valóban fejlesztő fejlesztők kiválasztásában.  

- Szervezetfejlesztés. A HR-munka talán legkomplexebb része a szervezetfejlesztés: a HR-

szakos hallgatóknak kezdettől részt kellene venniük szervezetfejlesztő gyakorlatokon, fokozato-

san nagyobb szerepet vállalva egy-egy projektben, hogy mire végeznek, lehessen számítani rá-

juk egy szervezetfejlesztő team hasznos tagjaként. 

 

Befejezésül 

Negyvenöt éves felsőoktatási tevékenységemből húsz évet töltöttem HR-szakosok képzésével. 

Úgy érzem, hogy a pszichológiai tudásuk fejlesztése érdekében eleget tettem, különösen a Mun-

kapszichológia, a Vezetéslélektan és a Szervezet lelke című tankönyveimmel. Jövőre, hetvenéve-

sen abbahagyom a rendszeres oktatást, de ha módon lesz még arra, hogy részt vegyek a HR-

szakosok felkészítésében, a szemléletformálásra és a készségfejlesztésre fogom fektetni a hang-

súlyt. Ezt tettem akkor is, amikor a 80-as években a tanárképzést igyekeztem emberibbé for-

málni. Emlékeim szerint a hallgatóim egy része és én is nagyon élveztük. Csak örömteli HR -

képzéssel lehet örömteli szervezetek kialakulásához hozzájáruló HR-szakembereket képezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 

MÓRÇ MARIANN :  EET vagy HR? Piaci  igények és oktatás  a Debreceni 

Egyetemen 

A magyarországi felsőoktatás bolognai rendszerre való áttérése sok szempontból állította új 

kihívások elé az intézményeket, a hallgatókat és a munkaadói oldalt is. Az áttérés előtt a felső-

oktatásban megszerezhető végzettség a munkába álláskor szinte azonos volt egy konkrét állás-

hely megnevezésével. Egy álláshirdetés esetén egyszerű volt a szükséges képzettség meghatáro-

zása, hiszen pl. a művelődésszervező diploma művelődésszervező munkakör betöltésére tette 

alkalmassá a végzetteket. A bolognai rendszerben az intézmények által kínált új szakok egy 

része a felvevő piac számára csak nehezen azonosítható be. A felsőoktatás falain kívül nehezen 

értelmezhető pl. az andragógus BA, vagy az emberi erőforrás tanácsadó MA végzettség. A két-

ciklusú képzésre való áttérés során szűnt meg a nagy hagyománnyal rendelkező személyügyi 

szervező és humánszervező szak. A munkáltatók természetesen nem a kétciklusú képzés kínálta 

végzettségek alapján kell, hogy meghatározzák a betölthető álláshelyek elnevezését, ugyanak-

kor figyelemre méltó, hogy az emberi erőforrás területén még a szükséges végzettség megneve-

zése között sem szerepel az emberi erőforrás tanácsadó elnevezés. Az eltérés természetesen nem 

jelent feltétlenül problémát, de párbeszédet a képző intézmények és a munkaadók között szük-

ségessé tesz. Írásomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a képzés jelenlegi kínálata 

sem a hallgatók számára, sem a munkaadók számára nem szolgálja teljes egészében az igénye-

ket, ezért elkerülhetetlennek látom az erre történő reagálást. A Debreceni Egyetemen most folyó 

kutatásom célja ezeknek az igényeknek a feltárása. A kutatás jelen szakaszában még nem áll 

rendelkezésemre minden adat, de a képzés kínálati és felvevői oldalára vonatkozó meglátásai-

mat már most vitára bocsátom. 

 

A képzési kínálat 

A felvételi statisztikák szerint 2010-ben Magyarországon tizenegy felsőoktatási intézmény indí-

tott valamilyen szintű emberi erőforrás képzést (HTTP://WWW.FELVI.HU, 2010.11.04.), ezek kö-

zül négy mesterképzésben, egy posztgraduális programban kínál továbbtanulási lehetőséget. 

Alapképzésben 6 féléves időtartamban Emberi erőforrások elnevezéssel a Budapesti Corvinus 

Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola, a Károly Róbert Fő-

iskola, a Miskolci Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tu-

dományegyetem, a Szent István Egyetem, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola és a Zsigmond K i-

rály Főiskola folytat ilyen szintű képzést. Az akkreditációs engedély szerint a főiskolai diplo-

mával egyenértékű képzés célja a gazdaságtudományok, az emberi erőforrás gazdálkodás, a 

munkahelyi érdekegyeztetés, a szervezési döntés-előkészítés területén jártas szakemberek kép-

zése. A megszerezhető végzettség Közgazdász, Emberi erőforrás szakon. Mesterképzésben az 

emberi erőforrás területéhez kapcsolódóan a Debreceni Egyetemen, a Nyugat-magyarországi 

Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetemen folytathatják tanulmányai-

kat a hallgatók Emberi erőforrás tanácsadó MA szakon, amely a bölcsészettudományi területre 

akkreditált képzés. A munka világából e szakmai terület iránt érdeklődők szakmai gyakorlat 

hiányában az Emberi erőforrás tanácsadó MA szakon levelező tagozaton tanulhatnak tovább. 

Az emberi erőforrással hivatásszerűen foglalkozók levelező tagozaton szakirányú továbbkép-

zésben a Pécsi Tudományegyetemen folytathatnak tanulmányokat Személyügyi szervező és 

Személyügyi szaktanácsadó szakon 155.000 Ft/ félév költségtérítés ellenében. Mindkét szak a 
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bölcsészettudomány területére akkreditált képzés. A legmagasabb szintű szakmai tudás meg-

szerzése iránt érdeklődők posztgraduális képzésben bővíthetik tudásukat a Budapesti Corvinus 

Egyetemen a Humánmenedzsment és a HR Business Partner programban. Mindkét képzés csak 

költségtérítéses formában működik. Humánmenedzsment szakon 295.000 Ft/ félév 

(HTTP://WWW.UNI-CORVINUS.HU, 2010.11.04.), HR Business Partner szakon 495.000 Ft/félév 

(HTTP://WWW.UNI-CORVINUS.HU, 2010.11.04.) térítési díj ellenében. 

A képzési kínálat szerint alapképzésben és posztgraduális képzésben az emberi erőforrással 

foglalkozó szakmára közgazdaságtudományi területre akkreditált képzés készít fel, míg a szak-

irányú továbbképzésben és a mesterképzésben a bölcsészettudományi területen adott engedélyt 

a MAB a képzésre. A két külön területre adott hozzájárulás természetesen megjelenik a képzés 

szakmai tartalmában is. 

 

A képzések szakmai tartalma 

Az Emberi erőforrások alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához 

tartozik. A szak munkaerő piaci megnevezése humánerőforrás-menedzser. A szak képzési és 

kimeneti követelményeit az Oktatási Minisztérium rendelete rögzíti  

(HTTP://WWW.NEFMI.GOV.HU, 2010.11.04.). A képzés során a végzéshez szükséges 180 kreditből 

80-100 kredit szakmai tartalma a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapismeretek tárgy-

körből kerül ki, 70-90 kredit olyan szakmai törzsanyag, amelynek súlyponti része munkaerő 

piaci ismeretszerzés, személyügyi ismeretek, munkaerő-gazdálkodás. Az Emberi erőforrás ta-

nácsadó mesterszak a bölcsészettudomány területére akkreditált képzés. A szakképzési és ki-

meneti követelményei szerint a végzéshez szükséges 120 kreditből 80-105 kredit értékű a szak-

mai és differenciált szakmai törzsanyag, melynek súlyponti tartalma a pszichológia, a tanács-

adás, az emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése, pályalélektan, pályaorientáció , 

felnőttképzési szolgáltatások. 15-20 kredit szerezhető az un. alapozó ismeretekből, amelyekben 

a közgazdaságtan és a foglalkoztatáspolitika szerepel nagyobb hangsúllyal. A Humán -

menedzsment szakirányú továbbképzés 120 kredit teljesítését várja el a hallgatóktól a 4 félév 

során. A szakhoz kapcsolódó közvetlenül HR szakmai tárgyak 56 kreditet jelentenek, 20 kredit 

értékben szerepelnek üzleti-gazdálkodási ismereteket nyújtó kurzusok. A HR Business Partner 

Program a HR felsővezetői szerepkörre készít fel. A képzés tartalma ennek megfelelően első-

sorban üzleti, gazdálkodási ismereteket nyújtó tárgyakra, és szervezet-diagnosztikai szemléleti 

alapozó és módszertani tárgyakra terjed ki. Az alapképzés tartalma közel áll a klasszikus hu-

mánmenedzser képzéshez, az intézmények többsége az internetre felhelyezett tájékoztatóban is 

utal erre az összefüggésre. Elsősorban üzleti és közgazdaságtani ismeretek átadására koncentrál. 

Háttérbe szorul a szervezet-, és szociálpszichológia, amely az alapmodul 21 tárgya között sze-

repel 70-90 kredit értékben. Az alapszak megfogalmazott egyik célja, hogy a végzettség birto-

kában a hallgatók képesek legyenek ellátni az emberi erőforrás gazdálkodás funkcióit, az érdek-

egyeztetés folyamatát. A képzés természetesen arra is fókuszál, hogy felkészítse a hallgatókat a 

következő képzési szint elvégzésére. Ez a továbbtanulási lehetőség az Emberi erőforrás tanács-

adó mesterképzés. A mesterképzés humán megközelítésben látja az emberi erőforrás területét, a 

120 kreditből csak 23 kredit értékben szerepelnek olyan kurzusok, amelyek az üzleti és közgaz-

daságtani ismeretek körébe tartoznak. 

Áttekintve a képzések szakmai tartalmát, felmerülhet az a kérdés, hogy a két egymásra épülő 

szak külön-külön vagy együttesen képes-e kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket a hallga-

http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/
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tók és a munkaadók támasztanak? Kell-e változtatni a mesterképzés tematikáján, vagy ebben a 

formában is megfelelő módon szolgálja a hallgatók azon elvárást, hogy diplomájuk birtokában 

megtalálják a helyüket a végzettek a munkaerőpiacon?  

 

A képzés felvevő piacának első szereplője: a hallgató 

A Debreceni Egyetem két kar – a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK), vala-

mint a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) – együttműködésével indított Emberi 

erőforrás tanácsadó MA képzést. 2009 februárjában keresztféléves képzésben, levelező tagoza-

ton kezdődött meg az oktatás, majd szeptemberben levelező és nappali tagozaton is. A karok 

megállapodásának eredményeként 2010-től a nappali képzésre a GVK, levelező tagozatra 

GYFK vesz fel hallgatókat. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon 184 hallgató folytat 

tanulmányokat. A hallgatók alapdiplomáját vizsgálva: 60% pedagógia-, 14% andragógia-, 9% 

műszaki-, 3% személyügyi szervező-, 14% valamilyen egyéb végzettség birtokában jelentkezett 

a képzésre. 

 

 
1. sz. ábra: A levelező hallgatók megoszlása képzettségük szerint   

Forrás: saját vizsgálat 

 

A képzettségeket részletezve: a hallgatók 31%-a szociálpedagógus, 14%-a andragógus, 

13%-a művelődésszervező, 18%-a tanító vagy tanár, 9%-a mérnök, és 8%-a kommunikáció sza-

kon végzett. 

 

 
2. sz. ábra: A levelező hallgatók megoszlása szakmai terület szerint  

 Forrás: saját vizsgálat 

 

Az alapképzettséget a tudományterületek szerint vizsgálva: a levelező képzésre 72% -ban a 

humán végzettség birtokában jelentkeznek a hallgatók. Eddigi szakmai alapismereteik ennek 

megfelelően a pszichológia, pedagógia, szociológia szakterületekre terjednek ki.  
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A kutatás jelen fázisában nem rendelkezem pontosan feldolgozott adatokkal arról, milyen 

motiváció vezette a hallgatókat a szak választásakor, de néhány esettanulmány és a személyes 

tapasztalat azt vetíti előre, hogy a levelező képzésben részt vevő hallgatók többsége a korábban 

megszerzett főiskolai diploma mellé egy egyetemi diplomával egyenértékű diplomát kívánt 

megszerezni, amely a munkahelyén biztonságot, és/vagy anyagi előrelépést jelent. Feltételezé-

sem szerint a hallgatóknak csak kisebb része választotta azért ezt a szakot, mert jelenlegi fogl a-

kozásától eltérően humánmenedzser, vagy tanácsadó a pálya-jövőképe. 

A hallgatók között nem elhanyagolható számban vannak azok, akik egy vállalat, vagy köz-

szolgáltató humánosztályán dolgoznak, s a néhány éve megszűnt diplomára épülő humánmene-

dzser szak helyett választották az Emberi erőforrás tanácsadó képzést. Külön említésre méltó-

nak tartom, hogy a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon jelenleg 5 olyan hallgató folytat 

tanulmányokat a mesterképzésben, akik a rendőrségen, ill. a börtönben, továbbá 6 hallgató va-

lamely önkormányzat humánpolitikai osztályán dolgozik. 

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon Emberi erőforrás tanácsadó szakon 35 

nappali tagozatos hallgató végez ebben a tanévben. A körükben végzett vizsgálati adatokból 

most csupán azt emelem ki, amely a hallgatók pálya-jövőképére vonatkozik. A hallgatók hatá-

rozott elképzeléssel rendelkeznek arról, milyen pályán szeretnének elhelyezkedni.  

 

 
Csak tanácsadó mun-

kakör 

Csak HR-munkakör Bármelyik 

11% 20% 69% 

1. sz. táblázat: A végzős nappalis hallgatók megoszlása a pálya-jövőkép szerint 
Forrás: saját vizsgálat 

A hallgatók úgy ítélik meg, hogy ez a mesterképzés mind a tanácsadó-, mind a HR-

munkakör betöltésére alkalmassá teszi a végzetteket, s ennek megfelelő a pályaelképzelésük. 7 

hallgató egyértelműen a HR-területén kíván elhelyezkedni. Külön felhívom a figyelmet arra, 

hogy a végző 35 hallgatóból 31 számára a HR-területen történő elhelyezkedés szerepel az el-

képzelésekben. 

 

A képzés felvevő piacának második szereplője: a munkaadó  

Az emberi erőforrás területéhez kapcsolódó szakokon végző hallgató számára szorosan a kép-

zettséghez kötődően két szakterületen van lehetőség az elhelyezkedésre: tanácsadás és humán-

erőforrás-gazdálkodás. A tanácsadás a rendszerváltás társadalmi fordulata után megjelenő új 

kihívásokra érkező szakmapolitikai válasz. 1990 előtt a tanácsadást elsősorban a pályaválasztási 

tanácsadással azonosította a társadalom. A fordulat éve után új igények jelentek meg, amely az 

ember-pálya megfelelés kérdéskörébe tartozik. A felsőoktatásban erre a kihívásra elsőként a 

Szent István Egyetem reagált azzal, hogy megindította a munkavállalási tanácsadó képzést. A 

képzés súlyponti tárgyainak egyik kidolgozója Szilágyi (2007) szerint a tanácsadás pszichológi-

ai alapokon nyugvó eljárás, amely az életút építéséhez járul hozzá. A bolognai rendszerre tört é-

nő átállás során ez a szak eltűnt a képzési palettáról, helyette az Emberi erőforrások alapszak és 

az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak jelenti a képzési lehetőséget. A mesterképzés célja 

szerint arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek a munka és a munkavállalás világá-

ban, a képzés és a továbbképzés rendszerében orientáló, támogató, tervezési tevékenység vég-
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zésére. Olyan szakismeretek megszerzését ígéri a képzés, amelynek birtokában a végzettek a l-

kalmasak a munkaerő-gazdálkodás támogatására, a problémamegoldási folyamatok tervezésére 

a szervezet és az egyén szintjén is. Az új rendszerben már végeztek hallgatók mind az alapkép-

zésben, mind a mesterképzésben. Arra kerestem a választ, vajon a munkaadók ismerik -e ezeket 

a képzéseket, keresnek-e olyan gyakornokot, vagy munkatársat aki ezen végzettségek bármelyi-

kével rendelkezik? A választ az álláshirdetések tartalomelemzése alapján próbáltam megtalálni. 

A tartalomelemzéshez a szolgáltatók keresőprogramját használtam. Megvizsgáltam a legfris-

sebb állásajánlatokat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) és három jelentős internetes 

állásközvetítő cég honlapján. Az ÁFSZ állásajánlatai között (HTTP://WWW.AFSZ.HU, 

2010.11.03.) a kereső program alapján nem található olyan állás, amelyhez szükséges végzett-

ség az emberi erőforrás, vagy emberi erőforrás tanácsadó lenne. 6 olyan állásajánlat érhető el, 

amelyet a munkaügy területére hirdettek meg, ezek közül 5 középfokú végezettséghez kapcso-

lódó adminisztratív munkakör. Csupán 1 álláshirdetés  szól egyetemet végzetteknek, de nem 

kikötés a szakmai végzettség, helyette a több mint 5 éves humánmenedzser tapasztalat az elvá-

rás. Tanácsadó végzettséghez kötött állásajánlat az Çszak-alföldi Regionális Munkaügyi Köz-

pont honlapján (HTTP://EARMK.AFSZ.HU, 2010.11.03.) található. A TÁMOP 5.6.2 projekthez 

kötődően 10 állást ajánl a központ reintegrációs tanácsadó munkakörben munkavállalási tanács-

adó vagy pszichológus végzettséggel. 

A humánerőforrás-gazdálkodás az emberi beruházással foglalkozik. A korábban csupán ad-

minisztratív munkakörként ismert adatrögzítői, ügyintézői, nyilvántartói személyzeti munka 

mára kibővült a személyzeti- és szervezetfejlesztés területével. Gulyás (2006) a feladatok közül 

kiemeli a tanácsadást, amelynek célja a magasan motivált munkaerő biztosítása, az egyén felké-

szítése a változásra. Gandossy (2004) arra hívja fel a figyelmet, hogy a HR a 21. században az 

emberek szolgálatában áll, célja az igények kielégítése. Feladatként jelöli meg, hogy a válla lat 

szükségletei és igényei alapján a hétköznapi emberekből rendkívüli eredményeket tudjon kihoz-

ni. Ehhez célirányos képzés és a munkatársak képességeinek továbbfejlesztése lehet az eszköz. 

A HR-vezetőről, mint a vezérigazgató megbízható tanácsadójáról gondolkodik, akit a funkcio-

nális szakértelem, az együttműködés, kapcsolatépítési képesség jellemez. A HR-vezető tehát 

elsősorban menedzser, figyelme a makrokörnyezetre irányul, stratégiában gondolkodik. A HR 

területére besorolható állásokat a különböző internetes portálok több elnevezéssel is azonosít-

ják. A szakmaspecifikált HR-portal (HTTP://WWW.HRPORTAL.HU, 2010.11.03.) „Állás a HR-

területen‖ megnevezést használ, amelyen 200 állást ajánl. Az ajánlatok többsége idegen nyelvű, 

113 olyan hirdetés található, amelynél a jelentkezés egyértelmű feltétele az idegen nyelv isme-

rete. Az elvárt végzettségek között a felsőfokú végzettség, ill. a felsőfokú szakirányú végzettség 

szerepel. Az internetes hirdetések piacán további három közvetítő cég ajánlatát vizsgáltam. Az 

emberi erőforrás területéhez köthető állásokat alapvetően három elnevezés körében találjuk 

meg: munkaügy, személyzeti tanácsadó, emberi erőforrás tanácsadó. A legtöbb ajánlatot a mun-

kaügy területén kínálják a portálok, ugyanakkor csak 15 olyan állás ajánlat található, amelyet 

emberi erőforrás tanácsadóként jelölnek meg. Ezek tényleges tartalma azonban nem az EET 

feladatkör. Ilyen elnevezéssel keresnek pl. rendszerüzemeltetőt, építésvezetőt, informatikai 

munkatársat, orvoslátogatót. 

 

 

 

http://www.afsz.hu/
http://earmk.afsz.hu/
http://www.hrportal.hu/
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 munkaügy 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

személyzeti 

tanácsadó 

Profession 4 0 98 

Carreerjet 277 6 215 

Jobline 77 9 25 

2. sz. táblázat: Internetes álláshirdetések száma az emberei erőforrás területére   

Forrás: a feltüntetett állásközvetítők internetes oldalai. 

 

Az állásajánlatok között az elvárt végzettség szerinti keresést használva, nem található olyan 

ajánlat, amelyhez emberi erőforrások, vagy emberi erőforrás tanácsadó végzettség lenne az e l-

várás. A tájékozatlanság, az információhiány egyik bizonyítékaként említem meg, hogy pl. az 

Adecco Kft - amely munkaerő közvetítő cégként határozza meg önmagát, és országosan 90 á l-

landó munkatárssal dolgozik – a saját cégéhez gyakornokot kereső hirdetésében elvárásként 

„negyed-, ill. ötödéves diák, fennálló hallgatói jogviszony‖ (HTTP://JOBLINE.HU, 2010.11.03) 

megfogalmazást alkalmazza, holott ezen a szakon már nincs osztatlan képzés. Egy másik hirde-

tésben pályakezdő HR-tanácsadót keres a Cpl Jobs cég HR-területen szerzett egyetemi vagy 

főiskolai diploma (HTTP://WWW.PROFESSION.HU, 2010.11.03.) meglétét fogalmazza meg elvá-

rásként, ugyanakkor ilyen szaknév nem szerepel a bolognai rendszerben . 

Az álláshirdetések szöveges vizsgálata alapján azt a következtetést vonom le, hogy az embe-

ri erőforrás területéhez kapcsolódó álláslehetőségek tekintetében a munkaadók egy része nem 

érti azt a képzési struktúrát, amely a felsőoktatási intézményeket jellemzi. A vállalatok, intéz-

mények nem ismerik az új szakok elnevezéseit, megkockáztatom: nem ismerik az új szakok 

képzési anyagát, a végzettek szakmai ismereteit. 

 

Következtetések, javaslatok 

A kétciklusú képzésben az emberi erőforrás területén az Emberi erőforrás alapszak és az Emberi 

erőforrás tanácsadó mesterképzés jelenti a továbbtanulás lehetőségét. Írásomban áttekintettem 

mindkét képzés szakmai kínálatát, a mesterképzésben részt vevő hallgatók alapképzettségét, 

pálya-jövőképét. Álláshirdetések tartalomelemzésével kerestem arra választ, kínálnak -e állást a 

munkaadók a két nevezett szak végzettjeinek. A hirdetések tartalma alapján megállapítható, 

hogy nem kínálnak állást ilyen végzettséghez kötődően a portálok.  

A Debreceni Egyetem EET MA szakos hallgatói közül a levelező tagozatos hallgatóknak 

csupán kisebb részét érinti a HR-területén való elhelyezkedés, de a nappali tagozatosok pálya-

jövőképében már meghatározó ez az elképzelés. Megítélésem szerint az EET MA képzés szak-

mai tartalmán a MAB által biztosított azon lehetőséggel, amely szerint az eredeti tantervtől 

30%-ban lehet eltérni a tapasztalatok alapján, élni kell. Az Emberi erőforrás tanácsadó képzés 

véleményem szerint némi változtatással képes a hallgatókat jól felkészíteni a humánerőforrás -

gazdálkodás területén való elhelyezkedésre. A modern kor azon kihívásának, amely a munka-

vállalók képességeinek továbbfejlesztését, a magasan kvalifikált munkaerő biztosítását jelenti , 

eleget tesz a képzés, megfelelő súllyal szerepelnek a pszichológiai, pedagógiai, felnőttképzési 

és tanácsadási kurzusok, amelyek biztosítják a szükséges ismeretek átadását. Ugyanakkor hát-

térbe szorulnak a képzésben a HR-területéhez tartozó olyan kiemelt tárgyak, mint a szervezet-

elmélet, munkakörtervezés, munkajog, amelyek ugyan szakmai törzsanyagként szerepelnek, de 

csak kötelezően választható tárgyként. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak az emberi erőforrás-

sal foglalkozó szervezetek felépítése tantárgyi blokk négy tárgya közül csak a munkaügyi kap-

http://jobline.hu/
http://www.profession.hu/


578 

csolatok kurzust kell feltétlenül teljesíteni, a másik háromból pedig csak egyet kötelesek válasz-

tani Ez azt eredményezheti, hogy végezhet olyan hallgató, aki nem tanult munkakörtervezést, 

munkajogot, szervezetelméletet. Ehhez hasonlóan az emberi erőforrás menedzsment tantárgyi 

blokk kötelezően választható tárgyai alapján kaphat EET MA diplomát olyan hallgató, aki nem 

tanult emberi erőforrás gazdálkodást, érdekegyeztetést, szervezési technikát, innovációt. A 

munka világában jól hasznosítható ismeretet nyújtó olyan tárgyak, mint a minőség-

menedzsment, munkagazdaságtan, vagy a projektmenedzsment  csupán a szabadon választható 

tárgyi blokkban szerepelnek. A mesterképzésben külön tantárgyi blokkban, magas kreditérték-

kel, két tárggyal szerepel a kutatásmódszertan, holott erre a képzésre diplomával rendelkező 

hallgatók vehetők fel, akik az alapképzésben már hallgattak kutatásmódszertant. A tantárgyi 

struktúra közgazdasági ismeretek teljesítését határozza meg, s ért alatta makroökonómiát és 

mikroökonómiát, ahelyett hogy üzleti és gazdálkodási ismeretek elsajátítást célozná meg . A 

tantárgyi struktúra módosítása mellett szükségesnek látom, hogy a felsőoktatási intézmények 

nagyobb felelősséget vállaljanak végzett hallgatóik elhelyezkedési esélyeinek növelésében. A 

képzést folytató intézmények kezdjenek párbeszédet, és ragadjanak meg minden lehetőséget 

arra, hogy tájékoztassák a munkaadói oldalt az egyetemeken folyó képzések szakmai tartalmá-

ról, vegyék fel a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, vállalatokkal, munkaerő közvetítő cé-

gekkel, akik a végzettek számára elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak. Állításaimat, javaslata-

imat a jövőben olyan adatokkal próbálom meg kiegészíteni, amelyek a Debreceni Egyetem Em-

beri erőforrás tanácsadó mesterképzés hallgatói körében végzett kutatásra támaszkodnak. 
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http://earmk.afsz.hu/engine.aspx?page=EARMK_allasajanlatok
http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=allasok
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V INCZE SZILV IA :  A felsőoktatás  és  a munkaerőpiac inkongruenciája  

Jeles diplomások a munkaerőpiacon
1
 

(Esettanulmány)
2
 

 

Kutatásunk fókuszában az állt, hogy a felsőoktatási követelmények mennyiben felelnek meg a 

munkaerőpiaci igényeknek. Azt feltételeztük, hogy a felsőoktatási követelményeket leginkább a 

jeles diplomások teljesítik. Ez az empirikus tanulmány azt vizsgálta, hogy a jeles diplomások 

mennyire tudtak a diplomájuk szintjének és szakjának megfelelő munkát szerezni.  

A Berzsenyi Dániel Főiskola
3
 (BDF) 1995-2005-ben végzett, jeles minősítésű,

4
 első diplo-

máját nappali tagozaton szerző 745 hallgatóját kértük fel egy kérdőív kitöltésére ebben a 2007-

es kvalitatív kutatásban. Jeleseink évenkénti megoszlása nem egyenletes. Az összes nappali 

tagozaton első alapképzésben végzettekhez viszonyított arányuk három-négy évenként hullám-

zott, a tizenegyedik vizsgálati év éppen „megugrott‖ fázisában körülbelül fele az 1995-ös 

aránynak. Az alapvetően kétszakos rendszerben történő tanulás és az intézményünkben a viz s-

gálati időszakban szabad szakpárosítási lehetőség miatt a populáció tagjainak szak szerinti 

megoszlása rendkívül szórt képet mutatott. Ha az összesített adatokat nézzük, akkor az 1995-

2005-ben nappali tagozaton első, s egyben jeles diplomájukat szerzettek között az egyszakos 

képzésben résztvevők dominálnak. Huszonöt feletti számban csak a következő sza-

kok/szakpárok képviseltették magukat: olasz nyelvtanári (74 fő), testnevelés (57 fő), művelő-

désszervező (38 fő), német nyelv és irodalom (31 fő), angol nyelvtanári (30 fő), ének -zene–

karvezetés (29 fő), magyar nyelv és irodalom (27), rajz (26 fő). A jelesek nagyobb számát rész-

ben magyarázhatja az említett szakokon a hallgatók magasabb száma. A végzősök és a jelesek 

száma azonban nem arányosan mozgott együtt. A sok utolsó évfolyamos hallgatóval rendelkező 

szakokat és a jelesek számát összevetve általánosságban nem igaz az, hogy a „tömegképzést‖ 

folytatott szakok jeles diplomát megtestesítő követelményeit könnyebb volt teljesíteni.  

A megkérdezettek minden évben a legnagyobb arányban Vas, majd Veszprém, Zala és Győr -

Sopron-Moson megyéből érkeztek főiskolánkra. Több helyi vizsgálat eredményei alapján ezek a 

megyék tekinthetők a BDF rekrutációs megyéinek, vagy másképp vonzáskörzetének. A nemek 

megoszlását tekintve a vizsgáltak csaknem egyötödét alkották a férfiak. Alacsony arányukat 

nagyrészt a főiskola dominánsan – köztudottan elnőiesedett – pedagógus szakmára felkészítő 

szakválasztéka magyarázza. 

A kritériumoknak nem megfelelő kérdőívkitöltők kizárása után 221 fő válaszait értékeltük. 

(Körülbelül 30%-os válaszadási arány.) Körük nem reprezentálja a megkérdezetteket. Válasz-

adóink több mint fele nem diplomás családból származik. Ez a főiskolai diplomával rendelke-

                                                 
1 A kutatás része A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája  című monográfiának. 
2 A kutatás a Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Bizottságának támogatásával készült.  
3
 2000 előtt Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 2008-tól Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egye-

temi Központ. 
4
 A diploma minősítése két átlagból tevődött össze: a szigorlatok (tanárszakok esetében a szigorlatok és a 

zárótanítás) átlagából, a záródolgozat védésének és a záróvizsga feleletnek az átlagából. Ha ezen átlagokból 

képzett számtani közép meghaladta a 4,51-ot, a diplomát jelesnek/kiválónak minősítették. 
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zőket, illetve a pedagógusként foglalkoztatottakat tekintve más kutatások alapján is tipikusnak 

mondható. 

A tanulmányokból a munka világába való átmenet elmúlt évtizedekben történt jelentős vál-

tozása, hogy a tanulási- és a munkatevékenység ilyen sorrendje és lineáris jellege megbomlott: a 

sorrend variálódik és elterjedt folytatásuk párhuzamos jellege. Ezt jelzik jeleseink is. Jelentős 

részük előzetes munkatapasztalattal lépett tanulmányai után a munkaerőpiacra. Többségük 

(56%) még főiskolai hallgatóként is folytatott valamiféle keresőtevékenységet (pl. újságkiho r-

dás, hostess munka, korrepetálás, gépelés). Viszont csak elenyésző számban fordultak elő olyan 

tevékenységek, amelyek kötődtek a hallgató szakjához. 

A válaszadók több mint kétharmada tanulmányai befejezésekor a végzettségének megfelelő 

munkaterületen szeretett volna elhelyezkedni. A végzettségtől részben, illetve teljes mértékben 

különböző elhelyezkedési szándékot alapvetően egzisztenciális és érdeklődésalapú motívumok 

mozgatták. A felsőoktatási tanulmányokat követően nem mindenki keres állást. A jelesek 12%-

ára volt igaz ez a megállapítás. Az álláskeresők elenyésző kivétellel fél éven, jellemzően egy 

hónapon belül, átlagosan ötnél kevesebb munkaadó megkeresése után álltak munkába. A német 

Schomburg és Teichler és munkatársaik (SCHOMBURG–TEICHLER ET AL., 2001) követéses vizs-

gálatához hasonlóan az első munkaadók domináns kiválasztási szempontjai a szakterület, a ka-

rakterjegyek voltak. Utóbbiak jelentőségét a diplomásokat célba vevő álláshirdetés-elemzésekben 

nagy számban megjelenő személyes kompetenciák (pl. kommunikációs képesség, munkabírás) is 

alátámasztják. Harmadik kiválasztási szempontként a személyes kapcsolatok és az ajánlások 

emelkedtek ki, amelyek jelentőségét mind több tanulmány hangsúlyozza. (1. diagram)  

 

1. sz. diagram. Az első munkahely kiválasztási szempontjai a végzettek megítélése szerint (%)  
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Hasonlóan a végzett hallgatókat követő vizsgálatok eredményeihez, jelentősnek mutatkozott 

jeleseink első diplomaszerzést követő képzésvállalási aktivitása. Döntő többségük (87%) részt 

vett valamilyen formális, illetve non-formális képzésben. A hasonló vizsgálatokkal szemben 

azonban a képzések között az egyetemi tanulmányok szerepeltek a legnagyobb súllyal (36%). 

A szakmai közéletben közismert a magyar fiatalok alacsony mobilitási hajlandósága. A ta-

nulmányok befejezését követően az álláskeresők többsége ragaszkodott egy meghatározott ma-

gyarországi régióhoz (87%). A megfigyeléskor azonban, ha a munkahely igényelné, már nagy 

részük hajlandó lenne más régióba, megyébe költözni (55%). Ennél lényegesen kevesebben vál-

lalkoznának viszont országunk elhagyására (37%). A tanulmányok befejezésekor ismert lakcím 

és a végzést követő munkahelyek megyéjét összehasonlítva a földrajzi mobilitást vállalók ese-

tében kimutatható Pest megye, illetve a főváros felé mutató mozgás dominanciája. Az adatfel-

vételig végzettjeink személyenként jellemzően egy-három munkahelyet töltöttek be. (2. diag-

ram) 

2. sz. diagram. Jeleseink munkahelyek száma szerinti megoszlása (%)  

 
 

A megfigyeléskor 1% sorolta magát a munkanélküli/munkakereső státusba, 2% kizárólag 

nappali tagozatos tanulmányaival foglalkozott, míg 14% az otthoni gyermeknevelést jelölte be 

tevékenységeként. Tehát a válaszadók 83%-a valamilyen formában (pl. nappali tanulmányok, 

gyermeknevelés mellett) keresőtevékenységet folytatott. 

A diplomásokat megcélzó álláshirdetés-vizsgálatok, a vállalati és szakértői megkérdezések 

tapasztalatai alapján a munkaerőpiacon a diplomán kívül a legfontosabbak a számítógépes - és 

az idegen nyelvi ismeretek. Jeleseink az előbbit teljes, az utóbbit kisebb mértékben támasztották 

alá. A többség esetében a munkahelyi feladatok megkövetelték a számítógép-használatot (86%), 

ami leginkább a Microsoft Office és az Internet ismeretét igényelte. Közel felük (48%) használ-

ta idegennyelv-tudását, leggyakrabban kapcsolattartásra, tanításra, ritkábban fordításra, tolmá-

csolásra és szakmai publikációk olvasására, írására. Tanulságos, hogy a pedagógusként tevékeny-

kedők közel kétharmada (64%) nem használt munkahelyén idegen nyelvet, míg a más munkakörben 

tevékenykedők esetében lényegesen kisebb arányban mutatkozott ez igaznak (38%). 

Jeles diplomásaink kb. kétharmada jól vagy teljes mértékben használhatónak tartotta munká-

jában azt, amit a választott szak(ok)on tanult. Ezt jelentős mértékben még azok is állították, 

akik nem a szakterületüknek, illetve nem a végzettségi szintjüknek megfelelően helyezkedtek 

el. A hasznos, illetve kevésbé hasznos tudást tekintve megoszlottak a vélemények, de kevésbé 
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találták hasznosnak az úgynevezett általánosan képző – a szakma által jól konvertálhatónak tar-

tott – tanegységeket, mint amilyen például a filozófia, a szociológia és a pszichológia. 

A diploma és a munkakör illeszkedés mérésére objektív és szubjektívnak mondott módsze-

rek is rendelkezésre állnak. A magyar kutatásokban – módszerenként jelentősen eltérő eredmé-

nyekhez jutva – többségében az objektív módszerek közé soroltakat alkalmazzák. A német kuta-

tások azonban következetesen szubjektív módszerrel, a megkérdezett véleményével dolgoznak. 

Az utóbbi mellett szóló érv, hogy a szervezetenként eltérő munkavégzési rendszert (a munka-

feladatokat, a munkavégzés technológiáját, a vezetési filozófiát és stílust, az emberi erőforrás 

menedzsmentet és gyakorlatot, a munkavállalói készségeket és kompetenciákat (GELEI, 2000) 

az egyén képes a legnagyobb mértékben érzékelni. Ugyanekkor kérdéses, hogy magában a szub-

jektumban milyen mértékben tudatosul az, hogy a feladatok megoldásához szükséges tudáshoz 

mennyivel járultak hozzá az első diploma megszerzésért folytatott tanulmányok. E korlát elle-

nére kutatásunkban a szubjektív módszert használtunk. Fehse és Kerst elemzéséhez (FEHSE–

KERST, 2007) hasonlóan megvizsgáltuk a képzettség és a munkakör illeszkedési típusait. Így a 

teljes kongruenciát, amikor a diploma szakja és szintje (főiskolai) is illeszkedik a munkakörhöz; 

az inkongruenciát, melynél egyik sem illeszkedik, valamint a két illeszkedési mutató inkonzisz-

tenciáját, vagyis azt, amikor a szak illeszkedik, de az iskolai végzettség szintje nem, illetve fo r-

dítva: a szak nem illeszkedik, de a végzettség szintje igen. (3. diagram) Az adatfelvételkor jeles 

diplomásaink 40%-a ítélte meg úgy, hogy van kongruencia a betöltött munkakör és a diplomá-

juk szintje, valamint szakja között. 

3. sz. diagram. Jeleseink kongruencia-típusok szerinti megoszlása (%) 

 
 

A német vizsgálatokhoz (FEHSE–KERST, 2007; KERST–SCHRAMM, 2008) hasonlóan a legjel-

lemzőbb illeszkedés-típus tehát a kongruens, majd a szak szerint nem, de szint szerint kongru-

ens, ezt követően a szak szerint igen, de szint szerint nem kongruens, végül pedig az 

inkongruens foglalkoztatás. Bár a hivatkozott külföldi kutatásoknak más a vizsgálati mintája, 

adatfelvételi időszaka, mégis érdemes megjegyezni azokat a karakteresen eltérő eredményei n-

ket, melyek további kutatásokra ösztönözhetnek. Az egyik szembetűnő különbség az, hogy a 

csak szak szerinti illeszkedés körülbelül ötször nagyobb arányban  jellemző a válaszadóinkra, 

mint a német vizsgálatok végzettjeire. A nemek és az illeszkedés-típusok – valószínűsíthetően a 

férfi válaszadók alacsony száma miatt – statisztikailag nem szignifikáns különbségét elemezve 
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szembetűnő a nők körülbelül két és félszer nagyobb arányú kongruens foglalkoztatása. Ez el-

lentmond a német kutatásokban általában a nők rosszabb illeszkedését kimutató eredmények-

nek. 

Külön tekintve a szakterületi illeszkedést, egy nemzetközi vizsgálat németországi eredmé-

nyeivel (SCHOMBURG–TEICHLER ET AL., 2001) számolva az 1995-ben végzett német diplomá-

sokra négy évvel a végzést követően leginkább az olyan munkakör betöltése a jellemző, amely 

más – a végzettén kívüli – szakterületek felé is nyitott. A második legjellemzőbb a szoros il-

leszkedés, vagyis az, hogy a szak az egyetlen megfelelő a munkakör számára. Jeleseinknél épp 

ez utóbbi volt a domináns, a második legjellemzőbb pedig a munkakör szakterületi függetlensé-

ge. Az eltérések egyik valószínű magyarázatát adhatja a mintánk viszonylagos homogenitása 

(tanár szakosok dominanciája). Ugyanekkor megjegyzendő az is, hogy a tanár, tanító diplomát a 

magyar szakmai köztudat jól konvertálhatónak tartja. A diploma szintjét és a munkakör kapcso-

latát megfigyelve a német diplomásokhoz hasonlóan domináns a kettő kongruenciája (németek: 

67%, jeleseink: 61%), de az alulképzettség ötször nagyobb (jeleseink: 25%), a túlképzettség 

fele akkora arányban (jeleseink: 14%) volt jelen a végzettjeink között. Az alulképzettség, vagyis 

az, hogy a munkakör magasabb iskolai végzettséget (egyetemi diploma) igényelt az első diplo-

mához viszonyítva, illetve az, hogy a jeles diplomát követően jellemző az egyetemi továbbtanu-

lás, összhangban van azzal az ugyancsak szakmai közvéleménnyel, mely szerint a főiskolai ta-

nárszakok gyakran ugródeszkaként szolgáltak. 

A kongruencia-típusokat érdemes megvizsgálni a főiskolai szakokon tanultak használható-

sága szerint is. (1. táblázat) A legérdekesebb a szak szerint igen, de szint szerint nem kongruen-

sen, továbbá az inkongruens foglalkoztatottak véleményalkotása, hiszen főként esetükben me-

rülhet fel az első felsőfokú tanulmányok hasznosulásának hiánya. Meglepő módon a két típusba 

soroltak közül az előbbiek mutattak kedvezőtlenebb képet: több mint negyedük semmit sem 

tudott hasznosítani munkájában. Az azonban pozitívnak mondható, hogy több mint kétötödük 

jól, illetve teljes mértékben, több mint egyharmaduk valamit tudott használni az intézményünk-

ben elsajátítottakból, noha nem a tanult szakterületen helyezkedett el. Az inkongruensek ennél 

kedvezőbb képet tükröztek: több mint felük jól vagy teljes mértékben, egyharmaduk valamit 

tudott kezdeni tanulmányaival a munkafeladataiban. Az eredmények rávilágítanak arra is, hogy 

önmagában a munkakörnek és a szaknak, illetve az iskolai végzettségnek a nem illeszkedése 

még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a felsőoktatásban tanultak nem hasznosulnak a munkate-

vékenység során. Azaz a témakör vizsgálata során differenciált megközelítésre van szükség.  

1. sz. táblázat. Kongruencia-típusok a felsőoktatásban tanultak munkában való használhatósága (%) 

 
Teljes mérték-

ben használható 

Jól 

használható 

Alig 

használható 

Egyáltalán nem 

használható 
Össz. 

Kongruens 14 72 14 0 
100 

 

Szak szerint kongruens, 

de szint szerint nem 
33 61 4 2 100 

Szak szerint nem kongru-

ens, de szint szerint igen 
3 40 35 22 100 

Inkongruens 4 52 33 11 100 
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Az egzisztenciális helyzetükkel jeleseink fele-fele arányban voltak elégedettek, illetve elé-

gedetlenek. Az adatfelvételkor csaknem harmaduk tervezett állásváltoztatást, amit leggyakrab-

ban egzisztenciális és presztízs okokkal indokoltak. Ezek a német szakirodalomból megismert 

szint szerinti inkongruencián belül a pozicionális nem-megfelelőségre utalnak. Azaz arra, hogy 

a betöltött pozícióhoz kötött státussal nem járt együtt megfelelő bér, társadalmi megbecsültség, 

tekintély, illetve autonómia. 

A kutatásból kiderült, hogy jeles diplomásaink prioritása a kongruens foglalkoztatottság, 

azonban vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolják az elégedettséget, ugyanekkor gyakran 

ütköznek a munkaköri illeszkedés igényével. Vagyis gyakran választani kell a kongruens fog-

lalkoztatottság valamint az ezzel együtt járó alacsonyabb jövedelem, a földrajzi mobilitás, a 

munkahelyi légkör vagy a kívánt életvitel között. 
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HÁBER HAJ NALKA MÁRIA :  Az elmúlt  évek távlatában  –  A FEEK -en 

végzet t  hallgatók munkaerőpiaci  eredményei  

Bevezetés  

Jelen tanulmány kutatási eredményeinek alapját egy 2006-ban kezdetét vett pályakövetési kuta-

tás képezi.
1
 Vizsgálatunkban empirikus és leíró módszerekkel vizsgáltuk meg a Pécsi Tudo-

mányegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán a végzett korosztályok 

munkaerőpiaci életútját, mobilitását. Feltevésünk az volt, hogy az egykori hallgatók egy részé-

nek munkaerőpiaci pozíciója előnyösen, más részüknek pedig hátrányosan alakult. A kar eltérő 

szakjain elsajátított ismeretek, megszerzett végzettség meghatározó az egzisztenciális életút 

kialakításában, a versenypozíció megteremtésében és fenntartásában. Az andragógiai diszciplí-

nák között elterjedt kompetenciaalapú elemzéssel végzett felmérés a képzés során elsajátított 

tudás szerkezetének módszertani feltárását a munkaerőpiacon megvalósuló gyakorlati alkalma-

zás aspektusából hivatott bemutatni. 

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy korunk társadalmában az elmúlt pár évtized tükré-

ben mekkora a megszerzett ismeretek munkaerőpiaci fogadtatása, mennyiben tekinthető a PTE 

FEEK végzett hallgatóinak tudása flexibilisnek a foglalkoztatási és képzési igényeknek megfe-

lelően a keresleti és kínálati oldalt egyaránt figyelembe véve.  

 

Módszertan 

A PTE FEEK-en és jogelőd intézményeiben végzett hallgatói képezték a kutatás során vizsgálni 

kívánt alapsokasságot. A minta lekérdezése során a FEEK és elődintézményeiben diplomát 

szerzett összes hallgatónak postai úton elküldött 11  261 db kérdőívből közel 1500 db érkezett 

vissza, amelyekből 1247 fő adatait tudtuk hasznosítani. A végleges minta összeállítása során 

fontos szempont volt, hogy a vizsgálandó diplomások köre reprezentatív legyen.
2
 A valószínű-

ségi mintavételi módszert alkalmaztuk a mintavételi eljárások közül, melynek lényege, hogy a 

minta összetétele lényegében megegyezik az alapsokaságéval. Arra összpontosítottunk, hogy a 

vizsgált minta szerkezetébe megtartott egykori hallgatók összetétele a végzettség idősorainak, a 

végzett tagozatok, szakok, a hallgatók nemi és korosztályi valamint lakóhelyük beiskolázási 

szempontjai alapján reprezentativitást mutasson. Az adatok feldolgozása az SPSS -rendszer és az 

Excel-program segítségével valósult meg. A kutatási adatok megbízhatóságát a minta konfiden-

cia intervallummával, úgynevezett sztenderd hibájával szokás jellemezni. Ezt az értéket úgy 

kell értelmezni, hogy a kapott adatok, melyeket adott mintaegység mellett elvégzett vizsgálat 

révén kaptunk, maximum 5%-os valószínűséggel térhetnek el a hipotetikus eredményektől. Ezt 

                                                 
1 A kutatás 2006-ban vette kezdetét az egykori Pécsi Tanárképző Főiskola népművelés szakon, a Janus Pan-

nonius Tudományegyetem korábbi években oktatott szakpárjain, valamint a FEEFI személyügyi -, humán- és 

művelődésszervező szakon egyetemi, illetve főiskolai diplomát szerzett hallgatók körében. Közel 1300 fő, az 

ország más és más területein élő hallgató lekérdezése révén jutottunk a tanulmányban dokumentált informá-

ciókhoz. A kutatást a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának kuta-

tócsoportja kezdeményezte, dr. Reisz Terézia PhD, egyetemi docens és dr. Kocsi Mihály tanszékvezető, 

egyetemi docens vezetésével. A kutatás alapvető célja az volt, hogy visszajelzést szerezzen az elhagyott 
„Alma Mater‖ tevékenységéről a már végzett hallgatók véleménye alapján. 
2
 Az önkéntes visszaküldés azonban ebből a szempontból megkérdőjelezheti a minta reprezentatívságára 

vonatkozó igényünket, más szempontból azonban mégis annak tekinthetjük.  
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az eredményt abban az esetben kaptuk volna meg, ha a FEEK-en, illetve jogelőd intézményei-

ben végzett összes hallgató, azaz a kutatni kívánt célcsoport választ adott volna a kérdésekre. A 

célcsoport nagysága a konfidencia-intervallum érték szempontjából elhanyagolható, ugyanis a 

mintanagyság az, ami a meghatározó (BABBIE, 2000:53). A megvalósuló mintán belüli arányok 

minimális mértékben mindig eltérnek a valós arányoktól, de ezzel a „tökéletlenséggel‖ számo l-

nunk kell minden kutatás során. Annak érdekében tehát, hogy kutatásunk megfeleljen az érvé-

nyességi kritériumoknak, meg kell vizsgálnunk, hogy mennyiben valósult meg a reprezentativ i-

tás felmérésünk során. 1247 kérdőív adatait rögzítettük, ami az összes már végzett hallgató 

11%-át jelenti. 

A kérdőíven felvett alapadatokként a diploma kézhezvételének évét, a képzési formát, ne-

met, életkori sajátosságot vettük alapul, amely információkkal egyben a minta bemutatása is jól 

szemléltethetővé vált. 

 

A minta jellemzői 

A képzési szakirányok a diploma megszerzésének időszakaihoz mérten eltéréseket mutatnak. Az 

1990-es évek előtt diplomát szerzett hallgatók a magyar-népművelés szakpáron végeztek a leg-

többen. A humánmenedzser, történelem-népművelés szakon mindössze csak 1-1 hallgató sze-

rezte meg diplomáját. Az ének-népművelés szakpár ugyancsak közkedveltnek bizonyult ebben 

az időszakban. 1991-től már jelentős változás volt megfigyelhető. „Rendszerváltás‖ következett 

be az oktatásban is. A társadalmi, gazdasági változások az oktatásra is rányomták a bélyeget. A 

humánszervező, személyügyi szervező szak került egyre inkább előtérbe, a végzett hallgatók 

száma folyamatosan növekedő tendenciát mutatott, egészen a kutatás kezdetéig, a 2005/2006 -os 

tanévre vonatkozóan. 

A tagozatok közötti eloszlás a következő jellemzőkkel írható le. A vizsgált populáció túl-

nyomó többsége, közel 82%-a a levelező képzési formát választotta diplomája megszerzéséhez. 

A nappali tagozaton végzett hallgatók a minta 8,7%-át képezték a lekérdezés idején. A karon 

láthatóan igen nagy arányban végeztek levelező tagozaton a hallgatók. A jelentkezők többsége 

munka mellett tanult, idősebbek vagy családjuk és gyerekük van. Ez a sajátosság alapvetően 

meghatározta és ma is megrajzolja az oktatási intézmény sajátos karakterét.  

A minta általános bemutatása szempontjából nélkülözhetetlen a nemi összetétel pontos meg-

határozása is. A kérdőívekre válaszadók között meglepően nagy volt a nők aránya: 889 fő 

(71,3%), és csupán mindössze 357 (28,7%) férfi szerepelt a mintánkban. 

Az életkor meghatározása a rendelkezésünkre álló születési évek alapján történt. Ezt követő-

en a könnyebb értelmezhetőség érdekében három életkori kategóriát képeztünk. A kategóriák 

alapján beszélhetünk a 39 éves és annál fiatalabbak – pályakezdők
3
 - (20,3%), a 40 és 50 év 

közöttiek (38,5%) és nem utolsó sorban az 51 éves és az 51 évnél idősebbek (41,2%) táboráról. 

A válaszadók átlagéletkora 38 évre tehető. 

A minta elemzése során megvizsgáltuk a populáció térbeli elhelyezkedését, így a megyei 

rekrutációjukat és azt is, hogy milyen településtípusokról jöttek az intézményünkbe a hallgatók 

                                                 
3
 Munkaerő - piaci vonatkozásban azt a személyt tekintjük pályakezdőnek, aki 25. életévét, illetve felsőfokú 

végzettség esetében –a felsőfokú végzettség megszerzéséből adódóan- a 30. életévét még nem töltötte be, az 

adott munkaviszony megkezdéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, a munkaügyi központ nyilvántart á-

sában szerepel, és ha tanulmányai befejezését követően álláskeresési járadékra nem szerzett jogosultságot.  
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az érettségi évében. Az egykori hallgatóink főleg urbánus, nagyvárosi térből - magasabb telepü-

lésstátusz
4
 - jöttek felsőfokú tanulmányaik elvégzésére. 

Az anyagi helyzetet több mutatóval mértük. Vizsgáltuk a vagyoni helyzetet, a jelenlegi és 

tanulmányi időre tehető anyagi helyzet megítélését, illetve a havonta hiányzó jövedelmek válto-

zóit. A megkérdezettek 47%-a jelentős pénzhiánnyal küzdött tanulmányaik idején és a lekérde-

zés idején egyaránt. 

A munkaerőpiaci életutak sajátosságainak körvonalazása érdekében a fent említett sajátos-

ságok nem hagyhatóak figyelmen kívül. A munkaerőpiaci boldogulás szempontjából, meghatá-

rozó a nemi-, életkori-, szociokulturális „hovatartozás‖. 

 

Szakmai utak 

A munkaerőpiacra való bejutás során nagyon fontos szempont, hogy a munkavállalónak sikerül-

e a képesítésének, képzettségének megfelelő szakmában elhelyezkedni. Ez napjaink gazdasági 

helyzetét tekintve gyakran nehézségekbe ütközik, ami egyrészről magyarázható a túlképzettség 

magas fokú arányával, másrészről azonban a szakképzettséggel rendelkezők alacsony számával 

és a munkaerőpiac által diktált eltérő igényekkel, amelyekre a felsőoktatás, felnőttképzés idő-

ben nehezen tud reagálni. A FEEK-en végzettséget szerzett hallgatóink munkaerőpiaci elhe-

lyezkedésére vonatkozóan megvizsgáltuk, hogy a szakjának megfelelő szakmában helyezked-

tek-e el a diploma átvételét követően az első munkahelyük vonatkozásában.  

A megoszlások tekintetében elmondható, hogy az összes volt hallgató közül 55 ,3%-nak nem 

sikerült és 41,6%-nak sikerült a tanult szakterültével megegyező szakterületen munkát vállalnia. 

Az életkori jellemzők éles elhatárolása nélkül is megállapítható, hogy azok vannak többség-

ben, akik nem tudtak a diploma megszerzését követően végzettségüknek megfelelő szakterüle-

ten elhelyezkedni. Az a tény, hogy a vizsgált populáció 55,3%-a végzettségétől eltérő szakág-

ban dolgozik arra mutat rá, hogy a képzés során szerzett tudás szerkezete olyan flexibilis, hogy 

a diplomások gyorsan alkalmazkodnak a munkaerőpiaci követelményekhez. További vizsgálat 

tárgya az, hogy a munkaerőpiacon kínált és elvállalt munkafajták kívánnak –e felsőfokú vég-

zettséget, ami azt is feltételezi, hogy a foglalkoztatás szerkezetében vélhetően megbújik egyfa j-

ta túlképzettség is. A munkaerőpiac a rendszerváltástól kezdődően igen erősen differenciálódott 

munkafajtákat kínál a korábban diplomát szerzett, már nem pályakezdő hallgatók számára.  

Feltételezésünkkel ellentétben az urbanizáltabb településeken sem volt jelentősebb eltérés 

azok között, akik szakjuknak megfelelően helyezkedtek el, illetve akik nem tudtak szakjuknak 

megfelelően elhelyezkedni. Alacsony települési státusz esetében 52%-nak más területen kellett 

boldogulnia és 45,1% tudott végzettségéhez hűen elhelyezkedni. A fejlettebb területeken élők 

száma arányaiban (80%) jelentősebb, de a különbség az elhelyezkedés tükrében nem számotte-

vő. A sűrűbben lakott, városiasodott térségekben is azok vannak nagyobb számban (56,1%), 

akik nem végzettségüknek megfelelően helyezkedtek el. 40,8% vállalt állást szakjának megfele-

lően a diploma megszerzését követően. 

                                                 
4
 A könnyebb értelmezhetőség érdekében új változó kerültek bevezetésre. Az új változó létrehozásának alap-

ját a kérdezett lakóhelyének településtípusa, az érettségi idején, képezte. A 10 000 lélekszámnál kisebb tele-
pülések összevonásával – egyéb városok 10 000 fő alatt, községek, falvak – kaptuk meg az alacsonyabb stá-

tuszú lakóhelyeket, melyek kevésbé urbanizáltak. A 10  000 fő feletti településekre többnyire magas telepü-

lésszint, urbanizáltság jellemző.  
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A munkaerőpiaci életút magyarázata 

Kutatásunk során nem csak arra kérdeztünk rá, hogy sikerült-e elhelyezkednie a volt hallgatók-

nak, a végzettségüknek megfelelően, hanem még inkább kíváncsiak voltunk arra, hogy abban az 

esetben, ha nem sikerült az elhelyezkedés, ennek mi volt az oka. Az okok feltárására a szövege-

sen adott válaszok alapján elkészített tipizálásokat használtuk. A tipizálások eredményeként 

összesen 13 kategóriát
5
 különböztettünk meg.  

Az általános megoszlás bemutatása a fontosabb összefüggéseket könnyebben értelmezhető-

vé teszi. A legjelentősebb azoknak az aránya (29%), akik már a diploma megszerzése előtt más 

szakterületen dolgoztak (211 fő). A más szakterületen dolgozókat sajnos azok követik, akik 

nem találtak munkát a végzettségükkel (20%). A sorban a harmadik „helyezés‖ – figyelmen 

kívül hagyva a be nem sorolható válaszokat (66 fő) – azoké, akik másik diplomájuknak, szak-

juknak megfelelően helyezkedtek el (6,4%). A dobogóról sajnos lecsúszott, de még így is szép 

eredménnyel büszkélkedhet a negyedik helyen állók tábora, akik a diploma megszerzése előtt is 

a FEEK-es végzettségnek megfelelő szakmában dolgoztak (6,1%). 40 fő (5,5%) családalapítás 

miatt nem döntött a munkavállalás mellett, ami inkább pozitívumként értelmezhető, mintsem 

negatívumként. 16 fő (2%) további tanulmányokba kezdett,annak érdekében, hogy 

munkaerőpiaci lehetőségeit tovább bővítse, nagyobb esélyt teremtve ezáltal az elhelyezkedés-

hez. 22 fő (3%) közvetlenül a kérdőív kitöltése előtt végzett, még munkát keresett. A lekérdezés 

idején még munkát keresők remélhetőleg mára azok táborát bővítik, akik szakjuknak megfele-

lően tudtak elhelyezkedni. 23 fő (3%) a végzettség megszerzése miatt járt karunkra, de nem 

szeretnének ezen a területen dolgozni. Ez a tényező nem értékelendő kritikának, hanem a szub-

jektum önálló döntéseként, választásaként ragadható meg. 22 fő (3%) jobb lehetőségekhez jutott 

és 30 főt (4%) sajnos a gyakorlati tapasztalatok hiánya miatt nem alka lmaztak. 9-en (1%) más 

szakterületen vállalkozásba kezdtek a diploma megszerzését követően és 10 fő (1,3%) nem in-

dokolta meg, hogy miért nem szakjának megfelelően helyezkedett el.  

Természetesen eltérés figyelhető meg a nemek közötti megoszlásban is, de az arányok értel-

mezésénél itt sem hagyható figyelmen kívül, hogy a populáción belül nagyobb arányban képv i-

seltetik magukat a nők. 

Mindezek tükrében a nők közül 118 fő, 22,7%-a nem talált munkát ezzel a végzettséggel a 

munkaerőpiacon. 137 fő (26,4%) volt abban a szerencsés helyzetben, hogy már foglalkoztatás-

ban állt, amikor kézhez kapta az oklevelét és így már nem módosított a „pályáján‖, maradt ere-

deti munkahelyén, végzettségétől eltérő szakterületen, de mindezek ellenére hasznosítja a tanu l-

takat. A munkahelyen belül történő előmenetel reményében 13-an a felsőfokú végzettség meg-

szerzése érdekében végezték el a képzést. 6%-uk már a végzettség megszerzése előtt is kapcso-

lódó szakmában dolgozott. Már meglévő másik diplomával összesen 29-en (5,6%) helyezkedtek 

el. 18-an (3,5%) az élet által felkínált jobb lehetőséggel éltek és ez nem kapcsolódott szervesen 

a karon megszerzett végzettséghez. 38 nő (7,3%) az egyetemi, főiskolai tanulmányokat befejez-

                                                 
5 (1)Nem talált munkát ezzel a végzettséggel, nincs szükség ilyen típusú végzettségre. (2) Más szakterületen 

dolgozott már a diploma megszerzése előtt is és maradt ott (használja valamennyire a tanultakat). (3)A fe lső-

fokú végzettség megszerzése miatt járt a FEEK-re (munkahelyi előnyök), nem akart ezen a munkaterületen 

elhelyezkedni.(4) A FEEK-es végzettség megszerzése előtt is kapcsolódó szakmában dolgozott. (5)Másik 

diplomájának/szakjának megfelelő irányban helyezkedett el. (6)Jobb lehetőséghez jutott, mintha a FEEK-es 

diplomáját használta volna. (7) gyes-en, gyed-en van, gyermeket szült, családot alapított.(8) Vállalkozásba 
fogott, vállalkozásban dolgozik. (9)A kérdőív kitöltését megelőzően közvetlenül végzett, mos t keres munkát. 

(10)A tapasztalatok hiánya miatt nem vették fel. (11)Nem kezdett el dolgozni a végzettség megszerzése után, 

hanem további tanulmányokba fogott. (12)Egyéb be nem sorolható válasz. (13)Nem válaszolt a kérdésre.  
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ve családot alapított és legfőbb feladatává az anyaság vált. 1,3%-uk önálló vállalkozásba fogott. 

Voltak olyanok is a nők között, akik tudásuk további bővítését tartották elsődlegesen fontosnak 

ezért inkább továbbtanultak a diploma megszerzését követően, és emiatt nem helyezkedtek el 

szakjuknak megfelelően. Magyarországon az atipikus foglalkozatási formák
6
 még nem olyan 

elterjedtek. A diszkrimináció enyhítésére szolgáló célok között szerepel, mint EU -s irányelv, 

hogy egyre nagyobb mértékben kell alkalmazni az atipikus foglalkoztatási formákat, ezáltal 

lehetőséget biztosítva, az inaktívak, például a gyermeket vállaló nők számára is, hogy ezáltal 

megkönnyítsék a könnyebb munkaerőpiacra történő beilleszkedést, illetve visszatérést, 

reintegrációt. (EQUAL) Hazánkban e foglakoztatási típus még nem terjedt el, így ezzel is ma-

gyarázható, hogy 25 fő (4,8%) volt női hallgatónak miért nem sikerült elhelyezkednie a tapasz-

talatok hiányában. A nők 1%-a nem indokolta válaszát, hogy miért nem volt sikeres a szaknak 

megfelelő elhelyezkedése és 26 fő egyáltalán nem adott választ. 

Bár napjainkban egyre gyakoribb, hogy a férj, élettárs megy el gyes-re a kisbabával, azon-

ban a férfiak esetében a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik a családalapítás miatt nem he-

lyezkedtek el szakjuknak megfelelően. Ugyanekkora arányban voltak jelen azok, akik vállalko-

zásban dolgoztak. Mindkét esetben 1%-os a férfiak aránya. Sajnos a férfiak körében is akadtak 

olyanok, akik nem találtak a munkaerőpiac kínálta lehetőségek közül szakjuknak megfelelőt. 30 

fő (14,4%) azzal indokolta, hogy nem tudott munkába állni a szakjának megfelelően, hogy nincs 

szükség a munkaerőpiacon belül ilyen típusú végzettségre. 35,6%-uk már a diploma megszerzé-

se előtt más szakterületen dolgozott, ahol hasonlóan a nőkhöz, a főiskolai, egyetemi éveik alatt 

már hasznosították elsajátított tudásukat. A hölgyekkel közel azonos arányban, a férfiak köré-

ben is egyesek csak a felsőfokú végzettség megszerzése érdekében végezték el a felsőfokú kép-

zést. 14 fő (6,7%) dolgozott a végzettség megszerzése előtt is hasonló területen. 18 -an (8,7%) 

más szakterületen helyezkedtek el másik végzettségének köszönhetően. 4 fő (1,9%) más terüle-

ten kapott kedvezőbb lehetőséget és megragadta az alkalmat. Ez is érthető, hiszen napjaink gaz-

dasági és munkaerőpiaci helyzetét figyelembe véve: minden ember örül, ha egyáltalán lehetősé-

ge nyílik arra, hogy elhelyezkedhessen és él is az alkalommal, még ha ez egyre inkább abba az 

irányba halad, hogy nem egyezik a végzettségével. A férfiak 2,4%-a a diploma megszerzését 

követően kezdett el munkát keresni és ugyancsak 2,4%-uk a tapasztalatok hiánya miatt nem 

kapott lehetőséget szakjának megfelelő területen. A tanulás a férfiak körében is motiváló erő-

ként 4 fő, (ez csupán a férfiaknak 1,9%-a) további tanulmányokba kezdett. A férfiak esetében is 

az tapasztalható, hogy követik azt az elvet, miszerint az embernek annál több lehetősége van, 

minél több lábon áll. Az életen át tartó tanulás és a felnőttképzés létjogosultsága igazolódni lá t-

szik. Az átképzések, a továbbképzések további alternatívát jelentenek a munkavállalási szán-

dékkal rendelkező egyének számára. Sajnos a férfiak körében is voltak olyanok, akiknek a vála-

sza nem volt értelmezhető, illetve akik nem indokolták döntésüket. Így összesen 40 főről (ez a 

férfiaknak 5,5%-a) nem tudtunk meg pontosabb adatot, ami magyarázatként szolgált volna arra, 

hogy miért nem jártak szerencsével a diploma megszerzését követően a szakterületükön belül.  

A településstátusz vonatkozásában, az urbanizáltabb és a kevésbé urbanizált települések ese-

tében is azok vannak többségben, akik a diploma megszerzése előtt is már más területen foglal-

koztatottak. A sorban őket követik azok, akiknek nem sikerült szakjuknak megfelelő „terepen‖ 

                                                 
6
 Atipikus foglakoztatás alatt értjük a teljes munkaidejű foglalkoztatástól, a határozatlan idejű munkav i-

szonytól eltérő foglalkoztatási formákat, mint a részmunkaidős foglalkoztatást és a határozott idejű munk a-

jogviszonyt. 
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állást találni. Alacsony településstátusz mellett a férfiak 4,4%-a, a nők 21,1%-a a végzettségük 

iránti kereslet hiányára hívták fel a figyelmet. Az urbanizáltabb településen élő férfiak 17,3%-a 

és a nők 23,1%-a indokául szolgált, hogy nincs szükség a végzettségükre. Az urbanizált hely-

ségben élő válaszadók 28,6%-a dolgozott már a végzettség megszerzése előtt is a munkaerőpiac 

egy másik, szakjától eltérő szegmensén. Ez az arány 29,6%-os a nem sűrűn lakott, nem városia-

sodott településen élők körében. 

 

Munkanélküliség 

A munkaerőpiaci eredményesség egyik fokmérője a munkanélküliként eltöltött időszak szám-

bavétele. A munkanélküliként
7
 eltöltött hónapok alapján megvizsgáltuk munkanélküliség kocká-

zatát a végzett hallgatók körében, ami ugyancsak meghatározó a munkaerőpiaci stabilitásuk 

szempontjából. 97,2%-a 0-16 hónapig volt munkanélküli, azaz „alacsony‖ volt esetükben az 

állástalanság veszélye. 

 

Kompetenciaközpontúság 

A kompetencia fogalma a globalizálódó, folyamatosan fejlődő világunkban, az információs tár-

sadalom egyik kulcsfogalmaként értelmezendő. A munkaerőpiacra történő belépés egyik alap-

követelménye az egyre differenciáltabb tudás. Ebből egyértelműen következik, hogy a stabilitás 

és a mobilitás is elképzelhetetlen a képességek megléte, kompetitív személyiség nélkül. Kérdé-

sünk az, hogy az előnyös, vagy inkább a hátrányos helyzetet előidéző tényezők, kompetenciák 

vannak-e nagyobb arányban, vagy pedig azok a képességek, amelyek az előmenetelben, a jobb 

munkaerőpiaci helyzet megteremtésében játszanak nagyobb szerepet. 

„A munkaköri kompetenciáknak nevezzük azt a tudást- az ismeretek, a készségek és beállító-

dások olyan együttesét- amely, egy adott munka végzéséhez, vagy a munkakör betöltéséhez 

szükséges.‖(FARKAS, 2006:80). A képzés ideje alatt elsajátított kompetenciák
8
, amelyeket leg-

nagyobb mértékben hasznosítani tudnak a volt hallgatók a konkrét szakmai tudás és az e köré 

felépülő kompetenciaterületek (35,6%). A személyes kompetenciák (12,3%) hasznosíthatósága 

szerepel a második helyen, mint például a vitaképesség, nyitottság, önbizalom. A mindennapi 

                                                 
7
 A munkanélküliként eltöltött hónapok tükrében két kategória került kialakításra. A munkanélküliség „ala-

csony‖‘ kockázatáról akkor beszélünk, ha a munkavállaló maximum16 hónapot töltött a munkaerőpiac per i-

fériájára szorulva. Abban az esetben, ha a munkanélküliként töltött hónapok száma meghaladta a 17 hónapot 

is, magas munkanélküliségi rizikóról kell beszélnünk, azaz tartós munkanélküliségről. A munkanélküliség 

típusai szerint megkülönböztetünk abszolút munkanélküliséget. Ebben az esetben a munkáltatók oldalán 

jelentkező kínálat kevesebb, mint a munkavállalók által biztosított kínálat.  Strukturális munkanélküliséget, 

amikor a munkaerőpiacra jellemző keresleti és kínálati oldal szerkezetében tér el egymástól, ami annyit j e-

lent, hogy struktúrájukban nem elégíti ki egymást a két oldal. Súrlódásos (frikcionális) munkanélküliségről 

akkor beszélünk, ha - a munkanélküliség ezen fajtája a munkavállalók mobilitásával függ össze -  nem egy 

adott munkahelyen töltik le életük gazdaságilag aktív részét, de ilyenkor a munkaerőpiac két oldala között 

nem beszélhetünk sem nagyságrendbeli, sem szerkezetbeli eltérésről. 
8 A megválaszolt információk igen nagy szórást mutattak, ezért az adatok áttekinthetősége érdekében, illetve a 

könnyebb értelmezhetőség érdekében módszertanilag tipizálnunk kellett a rendelkezésünkre álló válaszokat. En-

nek érdekében 10 (+1) olyan egymástól elkülöníthető kategóriát határoltunk le, ami alkalmas arra, hogy egy átfo-

gó képet kapjunk a végzett hallgatók kompetenciakészletéről a hasznosítható képességek alapján. (1) általános 

műveltséget kitágító tudás. (2) tudományterületre, tantárgyra vonatkozó kompetencia – konkrét szakmai ismeret. 

(3) számítástechnika, idegen nyelv. (4) személyes kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos. (5) tanulással, to-
vábbképzéssel kapcsolatos kompetenciák. (6) ismeretgyarapítás elméleti jellegű. (7) módja, gyakorisága, helye 

stb.(8) kreatív munkavégzéshez kötődő kompetenciák. (9) általános munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák. 

(10) nem tudja, nem válaszolt. (10+1) elégedett maximálisan, nincs javaslata.  
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életvitellel (6,5%), a munkavégzéssel
9
(7,5%) kapcsolatos kompetenciák, mint hasznosítható 

szakmai képességek aránya között nem jelentős a különbség. Szembetűnő, hogy a legtöbben 

magát a képzés szakmai tartalmát emelték ki, amit az oktatás elismeréseként is értelmezhetünk. 

A korábbi képzési formákra nem volt jellemző a kompetenciaközpontúság, gyakorlatorientált-

ság. A képző intézmények alapvetően a szakmai és lexikális tudás átadására törekedtek. Korunk 

képzése célorientáltabban a kompetenciák köré épül, ezért a később végzettek –a mintában sze-

replő 30 évesnél fiatalabbak- jobban értik a diszciplínát és egy gyakorlatorientáltabb, a munka-

erőpiac elvárásaihoz rugalmasabban alkalmazkodni képes oktatás részesei.  

 

Összegzés  

Összefoglalva a végzett hallgatók munkaerőpiaci helyzetét, megállapításra került, hogy függet-

lenül nemtől, kortól, lakóhelytől, tudásszinttől a vizsgált populáción belül azok vannak nagyobb 

számban, akik eddigi pályájuk során maximum három munkahelyen álltak foglalkoztatásban, 

sikeresen el tudtak helyezkedni, diplomájukat flexibilisen kamatoztatva a munkaerőpiac bár-

mely területén és nem volt jellemző szakmai pályafutásukra a hosszabb, huzamosabb ideig tartó 

kiesés, munkanélküliség. Az elsajátított kompetenciák a munkaerőpiac részéről befogadásra 

találtak és a végzett hallgatók sikeresen alkalmazták ismereteiket, készségeiket egyaránt. Az 

elmúlt pár évtized tükrében a megszerzett ismeretek munkaerőpiaci fogadtatása jelentősnek te-

kinthető, a PTE FEEK végzett hallgatóinak tudása flexibilis a foglalkozatási és képzési igé-

nyeknek megfelelően a keresleti és kínálati oldalt egyaránt figyelembe véve.  
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9
 A munkavégzéssel összefüggő ismeretek köre a szakirodalom alapján további típusokra oszlik, esetünkben 

mindezeket árfogóan tartalmazza a munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák köre.  
Bajusz Klára megkülönbözteti egymástól az álláskeresési ismeretek, a kulcsképességek –rugalmasság, krea-

tivitás, csoportmunka, motiválhatóság, felelősségtudat-, karriertervezés, pályaalkalmasság, a munkaerőpiac 

alapvető ismeretei és a munka világával kapcsolatos jogi ismeretek körét.   
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NEMESKÇRI ZSOLT –  SCHMIDT ATT ILA :  Emberi  erőforrás  fejlesztés  a 

felsőoktatásban  

A PTE FEEK a Bologna-folyamat kapcsán megváltozott tantárgyi kínálattal felel a munkapiaci 

kihívásoknak. Ebben nagyjelentőségű a korábbi szakok felváltása az újonnan strukturált andra-

gógia és gazdasági képzés szakmai ágaival. (KRISZTIÁN, 2006:23-27) Az európai egységként is 

szolgáló műveltségképet hovatovább az oktatáspolitikában egyre inkább felváltotta a főleg a 

Világbank és OECD által megfogalmazott, a gazdasági teljesítmények érdekében teendő prakt i-

kus elvárások sora. A különböző fejlesztési programok formai és tartalmi változásaiban nyomon 

követhetőek a változtatás-igények, amelyek mára konkrétan meghatározva az egységes európai 

oktatási térség megteremtése irányába mutatnak. Ez a térség a globális gazdaság következmé-

nyeként egyben a globális tudásalapú térségek része is, amelyhez igyekszik a tudásszervezés 

alapján közelíteni.
1
 Az Európai Unió folyamatosan alakított oktatáspolitikája, amely része a 

lisszaboni határozatban megfogalmazott versenyképesség feltételei megteremtésének
2
 (FÓRIS, 

2005:16) a régiók és világrészek között, a hazánkban is bevezetett új oktatási formációval kép-

zési oldalról a gazdaság jobb kiszolgálását a személy számára pedig a feltételezett jobb alka l-

mazhatóság alternatív lehetőségeit kívánja megteremteni. Ezzel a döntéssel sajnálatosan meg-

történt a nemzeti oktatásügyek és a Ratio-k sajátos felszámolása. A korábbi hazai felsőoktatási 

képzési rendszernek is voltak sikeres rövid ciklusú képzései, így sokunk számára nem új a bo-

lognai rendeződés, a tartalmi összefüggések változó alakítása. Csupán a kevéssé indokolható 

bevezetés-bizonytalanság elhúzódása jelent zavaró elemeket, bár a kormányzat számos intézke-

déssel teremtette meg a megismerés feltételeit, a választás lehetőségét.  

Az a képzés változtatás-folyamat, amely közkeletűen a „Bologna‖ jelzőt kapta, az utóbbi 

évek legsokoldalúbb témája lett. Az általában „Bologna-folyamatnak‖ nevezett változásrendszer 

visszahat a középfokú oktatási rendszerre, befolyásolja a felsőoktatás képzését. Számtalan vé-

lemény (pro és kontra) fogalmazódott meg. Véges ítéletek születtek, és várhatóan születnek. 

Feltáró és vitatanulmányok sora, tudományos és egyéb megközelítések foglalkoznak a bolognai 

folyamat egészével és részleteivel. Megjelentek a „Bologna-szakértők‖, előadások és konferen-

ciák
3
 taglalják a lehetőségeket, amelyek között egyaránt találunk meglepő fordulatokat,  eltűnt 

tudomány- és szakneveket (SZABLYÁR, 2006:16), intézkedéseket, ígért kiegészítéseket (VARGA, 

2006:4; NÇPSZABADSÁG, 2005.01.12.:16.-Diploma melléklet), magyarázó ajánlásokat. 

A felsőoktatás európai térségének egységesítése (HRUBOS, 2005:223-244) mellett már meg-

jelent a szakképzési térség létrehozásának szándéka,
4
 a közelítő nevelési-képzési rendszerek 

megteremtése, amelyhez hazai tervek készülnek (vö. Társadalmi megújulás operatív Program 

2007-2013). Véleményünk szerint nincs értelme az új képzési formációk elemezgetésének, tö-
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A folyamat egyik megközelítésére vö. Báthory Zoltán: Tudásértelmezések a magyar középiskolában. In: 

Emlékkönyv Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Veszprém. 2006 : 13-21. 
2
 A www.demos.hu honlapon olvasható az európai hét agytröszt (Dessewffy Tibor) mozgósító felhívása, mert 

eddig Európa nem tudott sikeressé válni a globális térben, a lisszaboni célkitűzéseknek komoly gazdasági, 

politikai és legitimitási gátjai vannak. 
3
 Pl. a Tempus Alapítvány tanácskozása a Bolognával kapcsolatos kérdésekről. 2006 . január 25-én. 

4
 Pl. Oktatás és képzés 2010 konferencia. Az Európai Unió oktatási és képzési munkaprogramjának magya r-

országi megvalósulásáról. OM. Budapest- 2004. Konferenciakötet. Az EU törekvése az egységes munkaerő-

piacra. Metro. Pályafutás. 2005. június 23. Mészáros Gábor főosztályvezető OM interjúja.  

http://www.demos.hu/
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rekedjünk arra, hogy a bolognai folyamat kapcsán a leghatékonyabban használjuk ki minden, 

így annak emberi erőforrást érintő felsőoktatási lehetőségeit.  

 

A bolognai folyamatról 

A Bolognai Nyilatkozat célja volt, hogy 2010-re egy egységes Európai Felsőoktatási Térséget 

hozzon létre a nyilatkozatot aláíró 29 ország - köztük hazánk. Ez azt eredményezné, hogy az 

országok felsőoktatási rendszere összehangolt és összehasonlítható lesz. A bolognai folyamat-

ban 45 ország, köztük a 25 EU-tagállam vesz részt. Ennek határideje közös megegyezéssel tá-

volabbra került. 

Miért jó nekünk a bolognai folyamat? 

A bolognai folyamat legfontosabb eleme az egységes Európai Felsőoktatási Térség, amely 

többciklusú képzési rendszerében (alap-, mester- és doktori képzés) a végzettségek Európa-

szerte összehasonlíthatók és ezáltal könnyebben elismerhetők lesznek. Ebben a rendszerben a 

hallgatók, oktatók és kutatók utazhatnak és építhetnek nemzetközi kapcsolatokat. Ez a rendszer 

biztosítja, hogy a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamban akadálytalanul továbbtanu l-

hassanak, illetve munkavállalóként, vállalkozóként kamatoztathassák megszerzett ismereteiket, 

szakképzettségüket. A munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedési lehetőségeken túl javul a kép-

zés minőségi egyensúlya, az eddiginél sokkal szerteágazóbb képzési lehetőségek nyílnak meg a 

hallgatók előtt.  

A bolognai folyamat céljai és alapelvei 

− Könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása  

− Két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése. 

Már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpia-

con történő elhelyezkedéshez, az első ciklus teljesítése szükséges feltétele a második képzési 

ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek  

− Egységes kreditátviteli rendszer kialakítása  

− Széleskörű oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése  

− Együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőségbiztosításban  

− A felsőoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsola-

tos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban  

− Az egész életen át tartó tanulás támogatása  

− A hallgatói részvétel növelése az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában  

− Az Európai Felsőoktatási Térség vonzerejének növelése  

− Nemzeti képesítési keretek megalkotása (amely közös jellemzők szerint írja le az adott á l-

lamban megszerezhető végzettségekhez kapcsolódó ismereteket, kompetenciákat)  

− Közös képzések támogatása, közös oklevelek kiadása és elismerése  

− A felsőoktatási képzési, ismeretszerzési lehetőségek rugalmasabbá tétele, a korábban szerzett 

ismeretek, képességek elismerésének, beszámítási módjának megteremtése  

 

A felsőoktatás régi képzési szerkezete 

A felsőoktatási reform fő eleme a többciklusú képzési rendszerre történő átállás. A magyar fe l-

sőoktatás duális szerkezetű volt. Ezt egymástól független 3-4 éves gyakorlatorientált főiskolai, 

és a 4-6 éves, elméletorientált egyetemi képzések alkották. A duális rendszerben a képzések 
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csak részben épültek egymásra, a kiegészítő képzés kivételével az egyetemi szintű tanulmá-

nyoknak nem volt előfeltétele a főiskolai szintű végzettség megszerzése  (1. sz. ábra).  

 

 

 
1. sz. ábra: A korábbi felsőoktatási képzési formáció 

Forrás: KRISZTIÁN, 2006 

 

Az új, többciklusú képzés 

A három, egymásra épülő képzési ciklusból álló képzési rendszer kevesebb bemenetet, de benne 

több átmeneti lehetőséget teremt. Ez több időt ad a saját képességek felismerésére. Az első kép-

zési szint az alapképzés. Az alapfokozatot nyújtó első ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható 

szakmai ismereteket nyújt a végzés utáni elhelyezkedéshez, egyúttal egy megfelelő elméleti 

alapozást ad a tanulmányok mesterképzésben történő azonnali, vagy későbbi, néhány éves mun-

kavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. A mesterképzés 2 -4 féléves, s 

ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a doktori képzés, amely a tudományos 

fokozat megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát.  

A mesterképzés szakstruktúrája nem pontosan képezi le az alapképzést. A többciklusú rend-

szerben lehetőség lesz arra, hogy a hallgató mesterszinten más területen folytassa tanulmányait, 

mint ahol alapszakon befejezte. A felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés is. Ez felső-

fokú végzettséget nem ad, viszont az e képzési formában megkezdett tanulmányok beszámítha-

tók az alapképzésbe, illetve az új képzési rendszer biztosítja az alapképzésből a felsőfokú szak-

képzés irányába történő kilépés lehetőségét is.  

Az új, többciklusú képzési szerkezet szélesebb alapozású, kevésbé specializált. Alkalmazko-

dik a munkaerőpiac változó igényeihez, az egész életen át tartó tanuláshoz igazodóan általános 

ismeretek, készségek, képességek és a szakmai kompetenciák, valamint a munkába álláshoz 

szükséges szakmai gyakorlat megszerzése biztosítható általa. A szakmai specializálódásra, e l-

mélyülésre és az új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a tudományos  ismeretek 

megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a doktori képzésben van lehetőség.  
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A személyügy professzionalizálódása 

Az emberi erőforrásokkal való foglalkozás a hazai képzési rendszerben régtől követhető. A 

gazdaságban szükséges ismeretigény korszakonként változott. Ennek a képzési rendszerek kü-

lönbözőképpen igyekeztek megfelelni, az ismeretek gazdasági vonatkozásait számos közgazda-

sági megközelítés dolgozza fel. Az oktatással szemben a gazdaság folyamatosan a legkülönbö-

zőbb elvárásokat fogalmazza meg, amelynek az oktatás közvetve és közvetlenül igyekszik meg-

felelni. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos ismeretek igénye 1989 után más formában jelen t-

kezett. Az állami irányítással működtetett emberei erőforrás gazdálkodás (munkaügyi, személ y-

zeti, szociális területeken) igazgatási-rendszerszemlélet helyett ma a piaci koordinációkra építő 

gazdasági-társadalmi menedzselési (önszabályozási) mechanizmus a trend.  (KOVÁCS, 2006:65) 

A tulajdonváltással felbomló nagyvállalatok helyett és mellett a kis- és középvállalatok más 

igénykört jelentenek. Először fellépett egy tömeges szakember szükséglet a munkaügyi szerve-

zetrendszer kiépítése kapcsán, szükségessé vált az önállósuló vállalatok vezetésének 

emberierőforrás-kezelésre történő gyors felkészítése majd már szakmaként az ilyen munkakör-

ökre vállalkozók élethivatásra indítása a nappali tagozatos képzés útján.  

A tanulási időszak kitolódása, a gazdaság technicizálódása és a korszerű munkaszervezetek 

gyors térnyerése, a társadalmi jellegű igények szükségszerű létezése a szervezetekben az embe-

rek befolyásolásának szükségességét is megnövelte. A vállalatvezetés, a menedzsment a szerve-

zetek nevelő hatásának, motivációs rendszerének, a kapcsolatrendszerének, szociális működé-

sének, mint az identifikáció- és teljesítmények feltételeinek megértésére, ennek tervezett és ha-

tékony irányítására törekszik. Bármilyen oldalról is közelítjük meg ezt a feladatot, lényegében 

pedagógiai/andragógiai eszköztárral történik ezek megoldása – gazdaságilag értékelhető követ-

kezményekkel. Az ember hasznosítására kezdetben elegendő paternalista kapcsolat helyébe a 

nagy létszámú hierarchizált szervezetekben operatív és stratégiai céllal az e feladatokat végző 

csoportok, személyek felkészítése vált szükségessé. A vezetés- és szervezéstudományon keresz-

tül fokozatosan beépülő szakmai-pedagógiai tudások, tapasztalatok nyomán lettek részben vagy 

egészben önálló feladatkörré, ehhez társulva sajátos ismeretkörré és gyakorlattá a munkaügyi, 

pénzügyi, személyügyi és szociális funkciók, bővítve a vállalat művelődési és képzési feladata-

ival. A feladatok integrálása vezetett a személyügyi feladatkör professzionálódásához, amely 

vezetői szinten egyik menedzseri teendőként fogalmazódott meg.  Ezekhez a feladatokhoz a tá-

gabb, a gazdaságot a társadalom oldaláról közelítő bölcsészettudomány a pedagógia és pszicho-

lógia, a közgazdasági oldal az üzleti képzés címszavai alatt képezte szakembereit. De az elura l-

gó közgazdaságtan is alapvetően pedagógiai és andragógiai eszközökkel vállalta a feladatot. 

Ennek bővebb kifejtését egy korábbi kutatás rendszerelvűen foglalta össze, hangsúlyosan fog-

lalkozott vele Zsolnai József is. (ZSOLNAI, 1996) 

A személyügyi képzés különböző formái, a humán menedzser, humán szervező, művelődés-

szervező, művelődési és felnőttképzési menedzser „hívószavai‖, intézményei ismert létesítmé-

nyek voltak. 2005-ig az emberi erőforrással kapcsolatos ismereteket a bölcsész- és gazdaságtu-

domány körében lehetett elsajátítani (1. sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat: Felsőoktatási emberi erőforrás-képzési területek 2004  

Képzési terület Képzési ág  

Hagyományos alapszak 

Bölcsészettudományi 
Pszichológia 

és pedagógia 

- Humán szervező 

- Munkavállalási tanácsadó 

- Művelődésszervező 

- Személyügyi szervező 

Gazdaságtudományi Emberi erőforrás 
Humánerőforrás 

menedzser 
 

Forrás: a szerzők saját szerkesztése 

 

Az első célképzések, mint a Közgazdasági Egyetem posztgraduális formában indított
5
 és a 

Pécsi Tudományegyetem posztgraduális majd nappali tagozatán indított
6
 (KÖZLEMÇNY A 

HUMÁN SZERVEZŐ POSZTGRADUÁLIS HUMÁN SZERVEZŐ KÇPZÇS 1990. SZEPTEMBERI 

MEGINDÍTÁSÁRÓL. In: Népszabadság, 1990.05.25:9.) (sok vitát kiváltó) képzése mellett idővel 

egyre több helyen szerveződött emberi erőforrással kapcsolatos oktatás.  (KRISZTIÁN, 1994:24-

25; KRISZTIÁN, 1995:47-56) A tendencia folytatódott és 2001-ben, a felvételi tájékoztatókban 

közölt emberi erőforrásképzéseken kívül még 23 helyen nyílt mód ilyen ismeretekben valam i-

lyen képesítéshez jutni. (FELSŐOKTATÁSI FELVÇTELI TÁJÇKOZTATÓ, 2001:75. és köv. továbbá a 

TEÁOR-ban foglaltak.) 

 

Négy egyetemen és nyolcvan tantárgyban vizsgálódva (2005) megállapítható, hogy számos 

tantárgyban és tematikában fellelhető az emberi erőforrással foglalkozó valamely ismeretek 

különböző óraszámokban való rendszeres tanítása. (KRISZTIÁN, 2005) Az esetek többségében a 

beiktatott emberi erőforrásokat érintő tárgyaknak kiegészítő jellege van, jó részük csak közve t-

ve kapcsolódik a tanítottakhoz (KRISZTIÁN, 2005:24-34), ugyanakkor jelzi azt, hogy ezeket az 

ismereteket minden képzési formában szükségesnek ítélik és a vezetés emberi orientációját 

szolgálják kimondva, kimondatlanul az emberi teljesítmény-kihasználás céljából.  

 

                                                 
5
 A kezdeményezők között tartjuk számon a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet, ahol dr. Timár 

János és a nemrég elhunyt dr. Kővári György az új szemléletű emberierőforrás-gazdálkodás kérdéseit képzé-

seikben és jegyzeteikben bevezették. E könyvek alkották elsőként a Munkaügyi Minisztérium által is szerv e-

zett személyügyi szakképzés alapkönyveit. A kétszintű személyügyi tanfolyami képzés tankönyveit az Or-

szágos Munkaügyi Központ adta ki. Vö. LÇVAI Zoltán (1991): Vélemények, kérdések a személyügyi szak-

képzéssel kapcsolatban. Munkaügyi Szemle. 1991/5:36. 
6
 Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos oktatási tervet a Munkaügyi Minisztérium és más szervezetek állás-

foglalása birtokában terjesztette elő a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora.  A Janus Pannonius T u-

dományegyetem rektorának 1992. július 7. napján kelt 35-20/92. R. számú előterjesztése alapján a művelő-

dési és közoktatási miniszter az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény végrehajtására kiadott, többször módo-

sított 41/1985.(X. 5.) MT. rendelet 8.§ (2) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében az 56. 399/1992. 

XIII. számú határozatában 1992. szeptember 1-jei hatállyal két lépcsős képzés keretében humán szervező 

egyetemi szintű és ennek első lépcsőjeként személyügyi szervező főiskolai szintű szakokat alapított. Ezzel 

egyidejűleg a művelődési és közoktatási miniszter a fenti jogkörében 1992. szeptember 1 -jei hatállyal a Ja-

nus Pannonius Tudományegyetemen engedélyezte az említett szakok indítását. A végzettség, a szakképesítés 

megjelölése: a személyügyi szervező főiskolai szakon: okleveles személyügyi szervező, a humán szervező 

egyetemi szakon pedig: okleveles humán szervező. 
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A bolognai változtatás következményei 

A bolognai változtatás az európai felsőoktatás hazánkban is befolyásoló, egységesítő vonalát 

hozta létre. Az új, többciklusú képzési szerkezet (három ciklus) a tömegesedő oktatáshoz igazo-

dóan szélesebb alapozású így a kevésbé specializált /alapképzés (BA), az egyetemi (master, 

MA) és a doktori (PhD) képzés/ követik egymást. (2. sz. ábra) 

 

 

 
2. sz. ábra: A Bologna-formáció 

Forrás: KRISZTIÁN, 2006 

 

Ez a forma részben alkalmazkodik a foglalkoztatás kevésbé feltárt igényeihez, másrészt 

igyekszik megfelelni az egész életen át tartó tanulás, valamint a munkába álláshoz szükséges 

feltételek gyorsabb megteremtésének. A szakmai specializálódásra, új képzettségi szint meg-

szerzésére a mesterszakon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a doktori képzésben 

van lehetőség. Az alapfokozatot jelentő első ciklus a terv szerint a végzés után a munkapiacon
7
 

való elhelyezkedéshez ad hasznosítható ismereteket, amennyiben ezt a munkapiac lehetővé te-

szi, egyben alapja a tanulmányok továbbfolytatásához, a különböző mester- illetve a doktori 

képzéshez.
8
 

Az új képzési forma alkalmat ad a felsőoktatás EU által kívánatos változtatására, többek kö-

zött a tantárgyak másfajta csoportosítására. Az egymásra épülő képzési rendszer kevesebb be-

menetet, belül több átmeneti lehetőséget teremt. 

 

Az emberi erőforrás ismeretek megközelítése 

Ismert az emberi erőforrás- és tudománya közelítésének sokfajtasága. Ugyanazon adottságok 

eltérő módon kombinálódhatnak, s eltérő eredményekre vezethetnek attól függően, hogy milyen 

célú, motivációjú, várakozással és jövőképpel rendelkező szereplők kezébe kerülnek. A szerve-

                                                 
7 

A munkapiac kifejezést Vámos Dóra nyomán használjuk. A ''munkapiac'' szemantikailag megegyezik a 

munkaerõpiaccal, tartalmában viszont azt fejezi ki, hogy az emberek többsége nem munkaerejét, de szaké r-

telmük által differenciált munkáját ''viszi a piacra''.  
8 Az osztott képzések BA állami finanszírozású részében végzettek közül 35 % juthat tovább a 

masterképzésekre illetve a legfelső, a doktori szintre. Népszabadság. 2006. 01.12.:16. 
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zet számára fontos emberi tényező reálteljesítményével kapcsolatban a lélektan az egyén szint-

jén, a gazdaságelmélet idővel a társadalom szintjén ismerte fel, hogy az nem pusztán a kemény 

tények függvénye. (CSABA, 1996:44) Jellemzően mutatkozik ez pl. az andragógia esetében, 

amely a pedagógiával szemben a felnőttképzés korszerű gyakorlatának integrált tudományát 

jelenti, de amely csak fokozatosan érvényesül a gazdaság emberierőforrás-szemléletében. 

(MARÓTI, 2002:35 Vö. KNOWLES, Malcolm S. : The Modern Practice of Adult Education) 

Hosszas, közel évtizedes szakmai tapasztalat, tantervi innovációk és véleménycserék nyo-

mán (Pl. LÇVAI, 1991:36), az andragógiai érvényesülés elfogadásának egyenetlen folyamata 

vezetett a Bologna által is indukált változtatáshoz.  

Az emberi erőforrással kapcsolatos ismeretek ma két képzési körben kerülnek a szakot vá-

lasztók elé. A bölcsészettudományi képzésben, ahol a pedagógia-pszichológia képzési ág and-

ragógia alapszakán, és a gazdaságtudomány üzleti képzési ágában, az emberi erőforrás alap-

szakán sajátíthatják el az emberi erőforrás ismereteket és gyakorlatot (2. sz. táblázat).  

Bár az emberi erőforrás alapszak szükségessége az andragógia mellett alig indokolható (vö. 

a tantárgyi összevetések), a választás lehetősége adott (vö. jelentkezés és a munkapiaci e lvárá-

sok). A rendezéssel megvalósult az akkreditáció, ezzel az emberi erőforrással kapcsolatos fog-

lalkozáshoz szükséges ismeretek képesítések tantárgyi előírhatósága és felhasználhatósága.  

 

2. sz. táblázat: Emberi erőforrással összefüggő képzési területek tudományágak szerint - 2010 

Képzési terület Képzési ága Alapszak Szakirány 

Bölcsészettudomány 
pedagógia és 

pszichológia 
andragógia 

-felnőttképzési szervező, 

- munkavállalási tanácsadó 

- művelődés-szervező 

-személyügyi szervező 

 

Gazdaságtudományi üzleti 
emberi 

erőforrások 
 

 

A ciklusokra osztott 

mesterképzés tervezett 

szakjai 

Bölcsészettudomány andragógia emberi erőforrás fejlesztés 

 Gazdaságtudomány 
emberi 

erőforrások 

- emberierőforrás-gazdaságtan és –

politikák, 

- nemzetközi emberierőforrás-

menedzsment 

- emberi erőforrás-gazdálkodás 

- nemzetközi üzleti kommunikáció 

- stratégiai és üzletviteli menedzser 
Forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató. Budapest, 2010.  

 

A két megfogalmazás mögötti tartalom kizárólagos illetékessége a különböző megközelítési 

alapon vélekedő és érdekeket érvényesíteni akaró szakértők között hosszabb idő óta felesleges 

vita tárgya. Tény, hogy az emberi erőforrás-fejlesztéssel foglalkozás képzési anyaga nehezen 

meghatározható, de körülírható és rendezhető. A nehézség az alkalmazás sokrétűségében rejlik. 

Az új rendszerben az egységes alapokon (andragógia) induló differenciált képzés felöleli ezeket 

a szükségleteket.
 
(MARÓTI, 2002:39-40) Az emberi erőforrás szak lényegében ugyanazt nyújtja, 

mint az andragógia (3. sz. táblázat) 
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Az andragógia alapszakra épülő mesterképzéseknek mára kialakult az a rendszere, amely az 

elmúlt időszak kultúraközvetítő képzéseinek valamennyi tapasztalatát és a pécsi iskola tradíció-

ját is magukban foglalják. Ezek között elsőként az andragógia mesterszakon és  az emberi erő-

forrás tanácsadó mesterszakokon indulhatott képzés 2008-tól, míg a harmadikként akkreditált 

kulturális mediátor mesterszak indítására 2011-ben kerül sor. Reméljük, ezen szakok képzési 

tapasztalatainak megfogalmazására a következő jubileumi, akkor már 40 éves konferenciánkon 

adódik majd lehetőségünk. 

3. sz. táblázat: Alkalmassági térkép az andragógus és az emberi erőforrások alapszakra  

A BA birtokában az andragógia alapszakon vég-
zettek alkalmasak: 

 
a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilá-

ga közötti összefüggések differenciált és rendszerszemléletű 

értelmezésére; 

megfelelő technikák birtokában információk összegyűjtésére 

és kritikus elemzésére; 

a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, 

intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés kü-

lönböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, 

ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására; 

az emberi viselkedés 

differenciált észlelésére és befolyásolására; 

a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvéseit – figyelem-

be véve a személyes életutat és az elért életminőséget – 

segítésére és megvalósításukat támogatására; 

a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és 

célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállí-

tására, megszervezésére; 

a megismerési alapfolyamatok 

önreflektív elemzésére és fejlesztésére. 

Rendelkeznek személyes és szociális kompetenciákkal: 

a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együtt-

működés képességével; emberek és csoportok valamely cél 

érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának 

képességével; emberi kapcsolataikban humánus és etikus 

viszonyulással; ismereteik alkalmazása során empátiával, 

toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; egyéni munká-

jukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltság-

gal; a minőség iránti elkötelezettséggel. 

A BA birtokában az emberi erőforrások alap-
szakon végzettek alkalmasak: 

 
a gazdaság különböző területein működő szervezetek-

ben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrás 

gazdálkodással kapcsolatos, döntés-előkészítést segítő 

elemzési és tervezési feladatok ellátására, 

 

önálló munkavégzésre és csoportmunkára, 

 

tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, 

meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai 

eszközök használatára, 

 

megbízható munkavégzésre multikulturális környezet-

ben, 

 

vezetői, tanácsadói munka támogatására, 

 

munkaerő-piaci elemzések készítésére, érdekegyezteté-

si folyamatok vizsgálatára, 

 

a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti 

szervezetekben szolgáltatási funkciók ellátására, 

 

az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntése-

ket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, 

az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, 

feldolgozására, felmérések, jelentések elkészítésére. 

 

Forrás: www.felvi.hu 
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7. szekció: Műhelybeszélgetések, hallgatói  tapasztalatok  

Magyar nyelvű összefoglalók  

HORVÁTH ANDRÁS: BEVEZETÇS AZ ÇLMÇNYPEDAGÓGIÁBA – ÇLMÇNYZÓNA 

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány a Közép-Kelet Európai Régió területén, így Ma-

gyarországon is, vezető szerepet tölt be az élménypedagógiai módszerek terjesztésében és fe j-

lesztésében. A közeljövőben rendszeresen megszervezésre kerülő Szakmai Műhely célja az él-

ménypedagógiával foglalkozó szakemberek és szervezetek tömörítése, szakmai hálózat kialakí-

tása, melyen keresztül megvalósulhat a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átvétele, a hatékony 

információáramlás, az élménypedagógiai módszerek fejlesztése és hazai terjesztése. A Szakmai 

Műhely jelentős mértékben hozzájárul a Magyarországon élménypedagógiával foglalkozó szak-

emberek szakmai fejlődéséhez, az élménypedagógiai módszerek és az azokat meghatározó e l-

méletek terjesztéséhez, és a szakmai tapasztalatok terjedéséhez.  

A műhely közvetlen módon teszi lehetővé az élménypedagógia területén hazánkban felmerü-

lő igények felmérését, facilitálja a szakmai párbeszédet, építi a szakmai közösséget. A műhely 

által fejlődik a résztvevők szakmai kompetenciája és lehetővé válik az élménypedagógia hazai 

fejlesztési irányvonalainak meghatározása. Lehetőséget nyújt a kölcsönös információ megosz-

tásra képzésekről, és pályázati és együttműködési lehetőségekről itthon és külföldön egyaránt, 

valamint a legújabb külföldi élménypedagógiai elméletek és kutatások megismerésére. 

A Szakmai Műhely hosszú távon hozzájárul egy magyarországi, majd a későbbiekben régiós 

Çlménypedagógia Szakmai Szervezet megalakulásához, amely facilitálja a szakma sztenderdje-

inek kialakítását és biztosítja a szakmai érdekképviseletet . 

Jó alapja lehet egy élménypedagógiai konferenciának és egy élménypedagógiai alkotótábor 

megszervezésének is. 

A Szakmai Műhely résztvevője lehet minden olyan szakember, aki az élmény- és kalandpe-

dagógia módszereit aktívan alkalmazza, továbbá azok a pedagógusok, ifjúsági szakemberek, 

segítő szakmában dolgozók, akiket behatóbban érdekel a tevékenység alapú tapasztalati tanulás  

További szakmai partnerként lépett fel a PTE Felnőttképzési Kar keretén belül működő 

ÇlményZóna Klub és a vele szoros együttműködésben álló Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft, 

melynek képviselői felvillantják a módszerben rejlő lehetőségeket . 

HUSZ MÁRIA: AFUE - A FRANCIA NEVELŐSZÜLŐ-VÇGZETTSÇG ÁTÜLTETÇSE BULGÁRIÁBAN, 

ROMÁNIÁBAN ÇS MAGYARORSZÁGON 

A projekt célja egy európai szinten egyező gyakorlat meghonosítása a veszélyeztetett, szociáli-

san hátrányos helyzetű gyermekek ellátására, a nevelőszülők szakképzésének a képzési innová-

cióra épülő francia végzettséggel való összehangolása. A kutatói konzorcium 4 ország 11 par t-

neréből áll, szakképzési és továbbképző központok, tanácsadó irodák, egyetemek, egyesületek, 
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alapítványok, amelyek különféle szinteken- kutatás, adaptáció, szolgáltatás, értékelés, transzfer 

– működnek együtt. Az európai politikai irányelvek erősen szorgalmazzák a szociálisan hátrá-

nyos helyzetű gyermekek gyakran költséges és alkalmatlan intézeti elhelyezése helyett a családi 

nevelést. A nevelőszülőknél történő elhelyezés a mindennapi ellátást és nevelést családi kö r-

nyezetben képes nyújtani. Azonban a befogadó családok tagjai nagyon gyakran szakmailag 

képzetlenek, s főleg intuícióikra támaszkodnak. Az AFUE-projekt innováció-transzfere a kiala-

kuló európai egységes képzési keretekbe illeszkedve a Franciaországban kifejlesztett, az euró-

pai szakképzési rendszernek megfelelő végzettséget kívánja adaptálni a 3 partner országban. 

Abstracts  

ANDRÁS HORVÁTH: IN STRETCHING ZONE - EXPERIENTIAL LEARNING 

Everyone must find their own borders and fears. The theory is not important, what happens us, 

but what we do with the events. The experience-based learning as a 4-step process, where it 

does not matter that much learning takes time. The most important thing is that the empirical 

experience of crossing the phase reflection phases from the analysis and generalization of that 

from the newly acquired skills to use designing arrive. Herein lies the essence of experiential 

transfer. 

– Theme: 

– Beginning of Experiential Education 

– Possible activities in Outdoor education 

– Experiential Learning Circle 

– Planning Process 

– Leading of experience 

– Adaptation of experience 

– Group learning – supporter tools 

MARIA HUSZ: AFUE - TRANSFERT DE LA CERTIFICATION FRANÆAISE ASSISTANT FAMILIAL POUR 

LA BULGARIE, LA ROUMANIE ET LA HONGRIE 

L'objectif de ce projet est de mettre en place, au niveau européen, une pratique harmonisée de 

prise en charge des enfants en détresse et d'harmoniser les contenus de formation des 

professionnels en s'appuyant sur un diplôme français qui ireconnaît une pratique professionnelle 

innovante en terme de prise en charge. Le consortium est composé de 11 partenaires originaires 

de 4 pays. Il s'agit de centres de formation professionnelle initiale et continue, cabinets conseil, 

universités, associations, fondations. Ces 11 organismes seront en charge, à des degrés divers, 

des travaux de recherche, adaptation, production, évaluation, transfert et valorisation. 

Les directives des politiques européennes incitent très fortement les pays membres à trouver 

une alternative au placement institutionnel souvent coûteux et inadapté. L'accueil familial peut 

se révéler alors comme un mode de prise en charge alternatif: l'enfant est confié à un(e) 

assistant(e) familial(e) qui, au sein de sa propre famille va réaliser  un travail d'éducation et de 
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soutien au quotidien. Les personnes exerçant auprès de ces enfants sont trop souvent peu 

qualifiées et leurs pratiques restent intuitives. 

A travers le projet AFUE de transfert de la certification française d‘assistant familial 

développé la France, il est prévu d‘adapter cette certification pour qu‘elle s‘inscrive pleinement 

dans le cadre européen. 
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HORVÁT H ANDRÁS :  Bevezetés  az élménypedagógiába –  élményzóna  

Sport Általi Nevelés (SPÁN) a tapasztalati tanulás segítségével  

 
Az Európai Információs Pont megfogalmazásával élve a „sport ma már jóval többet jelent, 

mint szabadidős tevékenység: a gazdaság és a társadalom egészét átszövi... tökéletes eszköze a 

nevelésnek: megtanít a társadalmi együttélésre és arra, hogy az egyén beilleszkedjék valamely 

csoportba, annak hasznos tagjává válva. Általa az ember elsajátítja mind a társak, mind az e l-

lenfelek és a szabályok tiszteletét, a szolidaritást, a vállalkozó szellemet, a kollektív fegyelmet. ‖ 

A „Sport Általi Nevelés Európai Çve‖ céljai között pedig szerepelt ( többek között): 

- a sport által átadható értékek felhasználásának az átgondolása, amely értékek segítségé-

vel a fiatalok nem csupán fizikai állapotukban, de szociális készségeiket illetően is fe j-

lődnek (fair play, csapatmunka, szolidaritás, tolerancia), 

- a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok a sport általi szociális integrációjának az 

elősegítéséről folytatandó eszmecsere támogatása, 

Az Európai Bizottság arra kérdésre kereste a választ, hogy az Európai Unió milyen további 

lépéseket tesz a Sport Általi Nevelés Çvének (EYES 2004) eredményei nyomán. Egy globáli-

sabb célként fogalmazódik meg az a bizottsági támogatás, melyben a sport általi nevelés (to-

vábbiakban SPÁN), - a sport társadalmi integrációban betöltött szerepénél fogva - nagyobb sze-

repet kap a formális és a nem - formális oktatásban. 

A sport pedagógiai értékeit az Európai Tanács (EURÓPAI TANÁCS, AZ ELNÖKSÇGI 

KÖVETKEZTETÇSEKHEZ CSATOLT IV. NYILATKOZAT, 2000), is elismerte. Külön kiemelte, hogy 

tevékenységeik keretében fordítsanak kellő figyelmet a sport pedagógiai értékeire, mivel a sport 

elősegíti az önazonosság kialakulását. Nem feledkezhetünk meg a sport jellegű tevékenység 

során, a sportban rejlő szociális, pedagógiai és kulturális funkciókról sem, hiszen az EU polgá-

rainak egyre felkészültebbnek kell lennie a társadalomban fellépő új kihívásokra.  

Az Európai Bizottság, az EYES 2004 alapján igazolta, hogy növekszik az érdeklődés a sport 

azon szerepe iránt, amelyet a nem-formális tanulás eszközeként betölt. Nem véletlenül, hiszen a 

sport a társadalom minden tagját eléri nemre, fajra, korra és társadalmi-gazdasági háttérre való 

tekintet nélkül. 

Eredményként többek között a következő ötletek fogalmazódtak meg:  

- nemzeti szakértők bevonása annak érdekében, hogy jobban megértsük és kihasználjuk a 

sportban rejlő lehetőségeket a nem-formális tanulás terén 

- a sport pedagógiai értékének hatékonyabb hasznosítása azáltal, hogy segítségével előse-

gítjük a csereprogramokat, valamint azáltal, hogy a nem - formális tanulással és az aktív 

polgári részvétellel kapcsolatos EU-programokon belüli sportkezdeményezések összjáté-

kát jobban kihasználjuk. 

 

A civil társadalomban megfogalmazódott, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy az EU 

fellépjen a SPÁN területén. A Bizottság elismerte az EYES 2004 eredményeit és annak szüksé-

gességét is, hogy hasznosítsák a tapasztalatokat. 
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Miért a sport? 

 

Mottó: 

„A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb ne-

velőeszköze. A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített 

képe, a mérkőzés az életért való küzdelem nemes szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a 

sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfelá l-

dozásra, az egyéni érdekek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatá-

rozásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes 

küzdelem szabályaira.” (SZENT – GYÖRGYI, 1930) 

 

A mozgásszegény életmód miatt minden ötödik ember túlsúlyos, állóképességük, kondíció-

juk évről-évre rosszabb. Az emberek nagy része időhiánnyal magyarázza a sport hanyagolását. 

Legtöbbjük túlterhelt, több időt töltenek a munkahelyen, kevés szabadidejükben pedig nincs 

kedvük olyan tevékenységet végezni, ami túlzott energiát igényel. Pedig sportolni kell. Erősíti a 

csontozatot, az immunrendszert, előnyös hatással van a légzésre, az érrendszerre, az anyagcse-

rére, az állóképességre, csökkenti a stresszre és a depresszióra való hajlamot, ami a két leggya-

koribb „menedzser-betegség‖ - egyszóval jobb életminőséget ad. A fizikai előnyökön túlmenő-

en a sport a személyiségfejlődést is helyes irányba befolyásolja. Bátran mondhatjuk, hogy a 

sportnak komplex fejlesztő hatása van. Segít, hogy felmérjük képességeinket és korlátainkat. 

Siker- és eredményorientálttá tesz, játékos formában modellezi a ránk váró feladatokat az éle t-

ben. Önbizalmat ad, erősíti a jellemet és szinte észrevétlenül szabályokhoz szoktat. A csapa t-

sportok az alkalmazkodóképességet és az együttműködési készséget is fejlesztik. Márpedig ezek 

mind olyan tulajdonságok, amelyek nélkül egy sikeres felnőtt aligha boldogulhat. A közös cse-

lekvés napjainkban szinte valamennyi emberi tevékenységet áthatja, közösségi embert pedig 

csak közösségben lehet nevelni, erre pedig kiválóan alkalmas a sportolás közbeni csoportszituá-

ció, legyen szó egyéni vagy csapatjátékról. Egy-egy csoport sokféle érdeklődési területet képvi-

selő tagokból áll, akik más-más közegben élnek, tevékenykednek. A sport egy olyan speciális 

közeget (is) nyújt az egyén számára, amelyben megtanulják a gyengébbek segítését, tolerálását, 

a közösség iránti felelősséget, önuralmat és fegyelmet. Kézzel foghatóvá válnak olyan „sablon‖ 

fogalmak, mint a tisztelet, áldozatkészség és becsület. „A közösséghez való alkalmazkodás, a 

másik ember szándékainak észrevétele, egymással való egyeztetett akció kivitelezése olyan ké-

pességeket feltételez, amit az önző, egyéni érvényesülést hajtó ember képtelen jól megoldani. A 

másik játékost kiszolgálni, ha az jobb helyzetben van, már intellektuális feladat.‖ (BUDAVÁRI, 

2007:53) Hosszútávú, rendszeres sporttevékenység folytatása ezen erények tartós elsajátítását 

feltételezi, melyeket adaptálnak a mindennapi társas kapcsolataikba.  

A sport szorosan kapcsolódik a személyiségfejlesztéshez, az egészség és a munkabíró képes-

ség minél hosszabb időn át való megtartásához. Szerves része kell , hogy legyen a személyiség-

fejlesztési folyamatnak, mindvégig az emberi élet során.  

A sport szociálpszichológiai hatásai révén segítheti a nevelés hatékonyságának növelését 

multikulturális környezetben, jó eszköze a szociális kirekesztettség csökkentésének, a hátrányos 

helyzetűek integrációjának segítésében, az iskolai - munkahelyi kudarcok ellensúlyozásának. 

Mindezt erősíti a szerződés 13. cikkelye, amely szerint a sport a szociális demokrácia elsajátítá-

sának, erősítésének eszköze.  
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A sport pszichés követelményei 

A tévhittel ellentétben sportoláshoz nem csak fizikai erőnlét és aktivitás szükséges, dom i-

náns még a helyzet-felismerési és megoldási képesség is. A nyílt jellegű mozgáskészségek imp-

rovizációt igényelnek, az ellenféllel szemben és a térben való célszerű helyezkedés mozgásko-

ordinációt fejlesztő értékű, ráadásul a gyors döntéshozatal képességét, jó helyzetfelismerés tu-

lajdonságát is fejleszti, melynek a hétköznapi életben is hasznát láthatjuk. A sportágak többsége 

szellemi sportnak is felfogható, hiszen rendkívüli koncentrációt, figyelmet, helyzet -felismerési 

képességet és kombinációs/variációs munkát igényel. A sporthoz kötött gondolkodás lényegileg 

tér el a szellemi munka gondolkodási folyamataitól, így rekreációs hatása az értelmiségi mun-

kakörökben dolgozókra is komplexen hat.  

A taktikus gondolkodást, helyzetelemzést, problémamegoldást igénylő sportágak művelő i-

nek nyilvánvalóan magasabb intellektuális képességekkel kell rendelkezniük.  

 

Személyiségfejlődés a sportolás nyomán – elméletek:  

A sporttevékenységet nem lehet csupán egy tudomány szempontjából értelmezni, annál sok-

kal összetettebb tevékenység. Magában foglal szociológiai, pszichológiai, pedagógia nézőpon-

tokat is. Minden sportpszichológiai probléma egyben szociológiai is és minden szociológiai 

probléma pedagógiai is.  

Személyiségnek a tevékenységhez való viszonya alapján csoportosíthatjuk a tevékenysége-

ket az alábbiak szerint. (BÍRÓNÇ NAGY, 2004:112) 

- ember biológiai létét megőrző, fenntartó 

- társadalmi-gazdasági kényszer szülte tevékenységek 

- egyéni vágyak, óhajok, önkéntesség alapján működők. 

Utóbbi csoportba tartozik a sport is, többnyire önkéntesen és tudatosan vállalt cselekvés. 

„Ugyanakkor az emberi tevékenységek közül nem egyértelműen szabadidős tevékenység, hanem 

legalább annyira tanulás, munka, játék. Van benne önmegvalósítás, önkéntesség, önállóság, 

alkotói jelleg is.‖ (BÍRÓNÇ NAGY, 2004:114) 

A sportolás a személyiség egészének részvételével történik, nemcsak a fizikai potenciálok 

részvételéről van szó, hanem valamennyi személyiségjegy megjelenik.  

 

Bár ahogy azt Volkamer, az ismert sporttudós állítja, a sportolás ténye még senkit nem tett 

jobb vagy rosszabb emberré, legalábbis erkölcsi értelemben. Ugyanakkor mégis különbséget 

lehet tenni sportoló és nem sportoló ember között. (NEUMANN, 1985). A sportolónak nagyobb 

vitalitása van: tevékenységvágy, gyakorlati ügyesség, és nagy erőfeszítésre irányuló készség 

jellemzi. Továbbá gyorsabb döntésképességgel, magasabb agresszivitással, valamint nagyobb 

akaraterővel is rendelkezik. Çrzelmileg jobban alkalmazkodó, fejlettebb önérték érzéssel és én -

erővel, nagyobb társulási törekvéssel és segítőkészséggel bír. Magasabb szintű önszabályozásra 

képes: tolerancia, becsületesség, önfegyelem, állhatatosság és lelkiismeretesség jellemzi. 

(BÍRÓNÇ NAGY, 2004:112) 

Az edzés illetve a sporttevékenység során az elsődleges cél a személyiség egészének fejlesz-

tése. Tehát nemcsak a szűken értelmezett pszichomotoros szférához kapcsolódó tevékenységek  

fejlesztését jelenti. Ez alatt azt értjük, hogy a mozgásos tevékenységek tanulása nemcsak a cse-

lekvések motoros végrehajtását jelentik, hanem sokkal többet. Az értelmi, érzelmi, szociális és 
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kinesztetikus tanulás eredményeképpen fejlődhet csak a mozgásos cselekvés és ezek együttes 

jelenléte vezethet a mozgás tökéletes végrehajtásához.  

Ezt bizonyítja Metzler által készített lista, a sporttevékenység során számításba jövő tanulási 

formákról: 

- Olyan tanulási fajták, amikor a pszichomotoros szféra van középpontban (motoros gya-

korlatok, játékok, felmérések, motoros tesztek stb.). 

- Olyan tanulási fajták, amikor az affektív szféra van középpontban (elmélke-

dő/gondolkodó, visszatükröző, megtörtént események és értékek megjelenése, hozzáá l-

lás, motiváció stb.) 

- Olyan tanulási fajták, amikor a kognitív szféra van középpontban (kritikus gondolkodás, 

megértés- ellenőrzés, házi feladat, videóelemzés, társak megfigyelése, egyéni és társas 

projektek, diákok általtervezett játékok, tanmenet-integráció stb.) 

- Olyan tanulási fajták, amikor a szociális tanulás van középpontban (együttműködés, ko-

operáció, kommunikáció, csapatmunka, stratégiák közös felállítása stb.)  

Ákoshegyi szerint a testnevelés és a sport kiemelt céljainak egyike az egyének, sportolók 

kognitív értelemben való foglalkoztatása.  

 

Rendszeres testedzés hatásai a személyiségre (BOGNÁR ÇS TÁRSAI nyomán) 

A testnevelés és a sport hozzájárul: 

- A különféle mozgásos cselekvések készségszintű elsajátításához  

- Különféle technikák és taktikák megtanításával a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

- A szervek és szervrendszerek fejlesztésén keresztül az egészség megtartásához  

- Etikai karakter felépítéséhez, a fair play, a döntéshozatalban való részvétel, a vereség va-

lamint a győzelem elfogadása révén 

- Mások tiszteletének megtanulásához, és ennek követeztében azok eredményeinek és si-

kereinek elfogadásához 

- Az esztétikum és a művészetek elfogadásának értékeléséhez (pl. tánc)  

- Az emberi test működésének megértése által a tudományok megismeréséhez és megérté-

séhez 

- Szabadtéri tevékenységek által a környezet és a természet tiszteletéhez 

 

 

Sport erkölcsi meggyőződések kialakításának eszköze 

Ennek a gondolatmenetnek jó kiindulópontja lehet az a személyiség-felfogás, amely szerint 

a személyiség tevékenységekben, öntevékenységekben fejlődik ki.  

Az iskolai nevelés megoldatlannak tűnő gondjairól nap mint nap értesülhetünk a sajtóból, 

közvetlen környezetünkből. Közismert tény, hogy a család sem tud tőle elvárható szinten bele-

avatkozni a nevelésbe. Azt hiszem, állíthatjuk, hogy nevelési válság jellemzi a  mai magyar tár-

sadalmat. Ebben a helyzetben, ha a nevelés két legfontosabb színtere (az iskola és a család) nem 

tud tartós eredményt elérni, felértékelődnek a személyiség fejlesztésének egyéb színterei. A 

sportolás, a SPÁN láthatóan jó lehetőségeket biztosít ezen hiányosságok pótlására, hiszen ön-

ként vállalt kötelezettséggel járó tevékenységről van szó.  

Az erkölcsi nevelő hatás miatt a gyermekek nevelésében már egészen korán szerepet kell, 

hogy kapjon a sportoktatás. A felnövekvő ember így tanulja meg, hogyan mérje magát mások-
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hoz, hogyan kezelje barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le 

magában az irigységet és féltékenységet a nála erősebbel szemben. A csapatjáték során ráérez 

az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, fogadja a csapattagok elismerését a kedvező, 

szemrehányását a hibás együttműködés során. A játékszabályok megismertetik és elfogadtatják 

vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív szemléletet erősítik benne. A sport 

tehát magát az életet modellezi, ezért az életre készít fel. Elsajátíttatja az alapvető erkölcsi tör-

vényeket, a mindennapi szabályszerűségeket. 

Tartósan jó sporteredményt elérni, egy csapat része lenni csak akkor lehetséges, ha az egyén 

összeszedett, koncentrált, aki sporttársaihoz és más emberi környezetéhez való viszonyában is 

igaz emberként tartható számon – úgy is fogalmazhatunk, hogy erkölcsös ember.  

Az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló egyéni magata r-

tása erkölcsileg pozitív irányba fejlődjön. Munkára, állhatatosságra, önfegyelemre, kitartásra, a 

másik ember teljesítményének elismerésére nevelik sportolás közben, ezek pedig az erkölcs-

formálás, alakítás nélkülözhetetlen összetevői. A jó eredmény elérése érdekében koncentrált 

figyelemre, rendezett gondolatokra van szükség. A legkisebb részeredmény, bajnokságban való 

meccs, egy edzésen elért időeredmény is azonnali visszajelzést ad a sportolónak a magatartása 

eredményességéről vagy épp eredménytelenségéről. „A sportoló tevékenységének hatásait köz-

vetlen meggyőző erővel átéli.‖ (BÍRÓNÇ NAGY, 2004:70) 

A sport erkölcsi szerepét mutatja, hogy 2004-ben II. János Pál pápa a Világiak Pápai Taná-

csán belül Egyház és Sport névvel új tagozatot hozott létre, amely elismeri egyfelől ennek a 

különleges emberi tevékenységnek a jelentőségét, másrészt a sport szellemétől idegen jelensé-

gek ellen hivatott felemelni a szavát. 

Ahogy már fent említettem, a sporttevékenységet összetettsége miatt nem lehet csupán egy 

tudomány szempontjából értelmezni. Magában foglal szociológiai, pszichológiai, pedagógia 

nézőpontokat is. Mint ahogy pl. az élménypedagógia is. Ez a hazánkban kb. 6-7 éve létező foga-

lom szoros összefüggésben van a sport meghatározásának előbb említett aspektusaival.  

 

Élménypedagógia, avagy a cselekvés általi tapasztalati tanulás 

Minden kornak megvannak a maguk kihívásai és az arra adandó válaszok nagyon heterogé-

nek lehetnek. Ahogy ma a nevelés különböző színterein fellelhető anomáliák miatt is komoly 

problémák adódnak. Intő jel, hogy ma már nem csak a szűken vett szakma foglalkozik az ügy-

gyel. A probléma beköltözött mindennapjainkba, naponta szembesülnek vele a laikusok is. A 

család, a klasszikus értelemben vett iskolai nevelés nem képes a kihívásoknak megfelelni, e l-

várható szinten adekvát válaszokat adni. „Egykor azt tanultam, hogy átlagosan tizenöt évenként 

kell a tanároknak „újratanulniuk” diákjaikat. Most ott tartunk, hogy ebben a felgyorsult világ-

ban szinte kétévente újabb kihívásokkal szembesülünk. Egyre több a hiperaktív, magatartásza-

varos gyerek, a szülők pedig egyre türelmetlenebbek, nem bírnak a saját utódjukkal sem .‖ (egy 

pedagógus) Egyfajta nevelési válság jellemzi nemcsak a magyar, hanem egész Kelet -Európa 

társadalmát. „Az amerikai iskolák diákjai, bár tudásuk ezt nem indokolja, mégis sokkal maga-

biztosabban és életrevalóbban kerülnek ki a padból, mint magyar kortársaik. A  tengerentúlon 

ugyanis nagyobb hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés, mint a tudásanyag sulykolása .‖ (egy 

pedagógus)  

 Ebben a helyzetben felértékelődhetnek a személyiség fejlesztésének egyéb szinterei. Ilyen 

szintér lehet például a fizikai aktivitást is igénylő, cselekvésen alapuló fejlesztő tevékenység 
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(szocio-fiziko edukatív), ezen belül pedig a sport általi nevelés módszere (SPÁN), mely alapve-

tően tartalmaz élménypedagógiai elemeket. Bár az elmúlt évtized mostohagyerekének számított 

ez a terület, mégis azt kell mondani: a sport jóval többet jelent, mint szabadidős tevékenység, a 

nevelés egyik legkiválóbb eszköze. Alkalmas a társadalmi együttélés szabályainak elsajátításá-

ra, egyúttal megtanítja az egyént a beilleszkedésre, arra, hogy tisztelje a szabályokat, az ellenfe-

lét, a társait. De a sport implicit funkciói is felszínre juthatnak: szolidaritás, vállalkozó szellem, 

fegyelem, stb.  

Ennek hatására egyre jobban az érdeklődés középpontjába került az alternatív módszerek 

kidolgozása, fejlesztése a non-formális nevelésben, képzésben, tanulásban. A mozgásos, fej-

lesztő tevékenység a szervezeteket és a benne dolgozó embereket élmény-centrikusan segíti 

fejlődésükben. A tapasztalati tanulás ezen speciális formája szabadban, természeti környezet-

ben végzett fizikai jellegű gyakorlatokra épül, ezáltal is fokozva az átélt élmények intenzitását 

és a megszerzett tudás mélységét. A résztvevők a szabadtéri gyakorlatokat elvégezve szereznek 

tapasztalatokat, amelyekből a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg. A 

gyakorlatok egyfajta áramlat-élményt nyújthatnak, mely az egyén boldogabb életét szolgálja; 

megismertetheti az embert olyan tevékenységekkel, melyekért érdemes dolgozni és önma-

gukban pozitív megerősítést adnak. Ez a folyamat motivációs szempontból is rendkívül fontos, 

segít előre jutni az önmegvalósítás felé vezető úton.  

Az elmélet szerint nem az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy mit kez-

dünk a történésekkel. A tapasztalaton alapuló tanulást egy 4 lépésből álló folyamatnak tekinti, 

ahol nem az számít, hogy a tanulás mennyi időt vesz igénybe. A legfontosabb az, hogy a tapasz-

talati fázisból átlépjünk a tapasztalat átgondolásának fázisába, onnan az elemzésbe és az általá-

nosításba, hogy onnan az újonnan megszerzett képesség használatának megtervezéséhez érkez-

zünk. (ÇLMÇNY- ÇS KALANDPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÇPZÇS – OUTWARD BOUND, belső dokumentá-

ció; 2007) Ebben rejlik az élménypedagógiai transzfer lényege. 

 

ÉSZM – Élménypedagógiai Szakmai Műhely 

A fiatalokkal foglalkozó magyarországi civil szervezetek egy része célul tűzte ki e módszer 

kidolgozását, tematikájának felépítését és alkalmazását. A Pressley Ridge Magyarország Ala-

pítvány a Közép-Kelet Európai Régió területén, így Magyarországon is, vezető szerepet tölt be 

az élménypedagógiai módszerek terjesztésében és fejlesztésében. A közelmúltban és a jövőben 

is rendszeresen megszervezésre kerülő Szakmai Műhely célja az élménypedagógiával foglalko-

zó szakemberek és szervezetek tömörítése, szakmai hálózat kialakítása, melyen keresztül meg-

valósulhat a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átvétele, a hatékony információáramlás, az é l-

ménypedagógiai módszerek fejlesztése és hazai terjesztése. A Szakmai Műhely jelentős mérték-

ben hozzájárul a Magyarországon élménypedagógiával foglalkozó szakemberek szakmai fejlő-

déséhez, az élménypedagógiai módszerek és az azokat meghatározó elméletek terjesztéséhez, és 

a szakmai tapasztalatok terjedéséhez. 

A műhely közvetlen módon teszi lehetővé az élménypedagógia területén hazánkban felmerü-

lő igények felmérését, facilitálja a szakmai párbeszédet, építi a szakmai közösséget. A műhely 

által fejlődik a résztvevők szakmai kompetenciája és lehetővé válik az élménypedagógia hazai 

fejlesztési irányvonalainak meghatározása. Lehetőséget nyújt a kölcsönös információ megosz-

tásra képzésekről, és pályázati és együttműködési lehetőségekről itthon és külföldön egyaránt, 

valamint a legújabb külföldi élménypedagógiai elméletek és kutatások megismerésére.  
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A Szakmai Műhely hosszú távon hozzájárul egy magyarországi, majd a későbbiekben régiós 

Çlménypedagógia Szakmai Szervezet megalakulásához, amely facilitálja a szakma sztenderdje-

inek kialakítását és biztosítja a szakmai érdekképviseletet. 

Jó alapja lehet egy élménypedagógiai konferenciának és egy élménypedagógiai alkotótábor 

megszervezésének is. 

A Szakmai Műhely résztvevője lehet minden olyan szakember, aki az élmény- és kalandpe-

dagógia módszereit aktívan alkalmazza, továbbá azok a pedagógusok, ifjúsági szakemberek, 

segítő szakmában dolgozók, akiket behatóbban érdekel a tevékenység alapú tapasztalati tanulás . 

További szakmai partnerként lépett fel a PTE Felnőttképzési Kar keretén belül működő Ç l-

ményzóna Klub és a vele szoros együttműködésben álló Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft, 

melynek képviselői a konferencián belül egy workshop keretében villantották fel a  módszerben 

rejlő lehetőségeket. 

 

Irodalom: 
BÍRÓNÇ NAGY Edit (2004, szerk.): Sportpedagógia – Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek 

tanulmányozásához. Dialog Campus Kiadó, Budapest – Pécs. 

BUDAVÁRI Ágota (2007): Sportpszichológia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 

EURÓPAI TANÁCS (2000): Az elnökségi következtetésekhez csatolt IV. nyilatkozat.  2000. december 7–9. 

ÇLMÇNY- ÇS KALANDPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÇPZÇS – OUTWARD BOUND; belső dokumentáció, 2007. 

SZENT – GYÖRGYI Albert (1930): Az iskolai ifjúság testnevelése c. felszólalása az Országos Testnevelési Tanács 

kongresszusán. 1930. november.
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HUSZ MÁRIA :  AFUE -  A francia nevelőszülő -végzettség átül tetése 

Bulgáriában, Romániában és  Magyarországon
1
 

2009 decemberétől 2011 végéig zajlik az Európai Unió Életen át tartó oktatás és képzés Leo-

nardo de Vinci programja keretében az innováció-transzfer projekt, amely három közép-kelet-

európai országban ülteti át a francia nevelőszülő-szakképzést. 

 

A projekt háttere és célkitűzései 

Az Egyesült Nemzetek gyermekek jogairól szóló egyezménye, a gyermekvédelem alapszövege-

ként elismeri, hogy a gyermekeknek joguk van a saját családjukban való életre. A gyermekek 

intézetben való elhelyezése csak legvégső megoldásként merülhet fel. Ennek ellenére, bizonyos 

európai tagállammá vált országokban, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kirekesztett-

sége – akár fogyatékosságukból, elhagyottságukból vagy szélesebb értelemben érzelmi vagy szociá-

lis hiányukból adódóan – túlságosan gyakran vonta magával az intézetben való elhelyezést. 

Ez a gyakorlat a gazdasági és kulturális nyomás ellenére tovább él. Az Európa Tanács 2003. 

március 5-i parlamenti ülésén a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek sorsának javítása 

érdekében az országokat felkérte 

– az intézményi rendszer csökkentését és a gyermek családi kapcsolatainak helyreállítását 

célzó tevékeny politika kialakítására, az intézményesítéssel szemben egyéb megoldások 

fejlesztésére, melyek a gyermek saját családjához való visszatérését, nevelőszülőknél vagy 

családi otthonokban való elhelyezését, napközi otthonok létrehozását részesítik előnyben, 

– az állásban lévő személyzet képzettségi szintjének folyamatos javítására, amennyiben 

szükséges külföldi partnerek segítségével. 

Közép-Kelet Európa, körülbelül 20 éve, jelentős politikai, gazdasági és társadalmi változá-

sokon ment keresztül, melyek alapjában változtatták meg a lakosság bevételeinek eloszlását. Ez 

a változás azonnal érzékelhető volt egyes lakossági rétegek, és különösen a leggyengébbek: 

serdülő gyermekek és idősek szociális védelmének gyengülésében.  

Bulgáriában intézményesítették az elhagyott gyermekek elhelyezési gyakorlatát, a szakkép-

zettek száma jóval alul marad a gyermekek különleges szükségleteinek kielégítésére elegendő-

nél. A gondozásba vételre vonatkozó alternatív megoldások bevezetése szükségessé vált, neve-

zetesen napközi otthonok létrehozásával. 

Romániában a 60-as években bekövetkező születési arány jelentős visszaesése után, a kor-

mány a születések számát növelő politikát vezetett be, lehetővé téve a családok számára a 

gyermek intézetben való elhelyezését állami költségen (3/1970. TÖRVÇNY AZ ELHAGYOTT 

GYERMEKEK ÁRVAHÁZAKBAN VALÓ ELHELYEZÇSÇRŐL). Ezt a törvényt 1997-ben eltörölték. 

Eközben Franciaországban, a nevelőszülő állami végzettség létrehozása új jogi státusszal 

ruházza fel a nevelőszülőket, javít a gondozásba vétel minőségén, bővíti a képesítés megszerz é-

sének lehetőségét, valamint a kötelező képzés tananyagát, és biztonságossá teszi e szakemberek 

státuszát.  A törvény teljes egészében 2007. január 1-jén lépett hatályba. Célja, hogy lehetővé 

tegye azon nevelőszülők számára, akik a szociális és családi ellátás  törvénykönyvének  L. 

421.15 cikkében szereplő kötelező képzést elvégezték, szakképzettség megszerzését. A Fran-

ciaországban dolgozó 46 800 hivatásos nevelőszülő közel 65  000 gyermeket fogad (átlagban 1,7 

                                                 
1
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gyermek minden befogadó családnál), 10-ből 9 bírósági döntés következtében. Az állami neve-

lőszülő bizonyítvány igazolja a szükséges kompetenciákat kiskorúak vagy fiatal felnőttek saját 

otthonban, a saját családi közösségben való állandó befogadásához, a gyermeknek nyújtott szo-

ciális és nevelési szakellátás keretében. Az állami nevelőszülő képesítés megszerzését előkészí-

tő képzés szakmai referenciagyűjteményre (feladatprofil) épül – a szakma / beavatkozási terület 

meghatározása, funkciók / tevékenységek referenciái, valamint kompetenciákra vonatkozó refe-

rencia gyűjtemény (tulajdonságprofil) –, s szabályozza a képzés valamint a kompetenciák meg-

szerzését igazoló képesítés rendszerét. 

Az ASSISTANT FAMILIAL – AFUE francia képesítés transzferére irányuló projekt célja 

egy európai szinten egyező gyakorlat meghonosítása a veszélyeztetett, szociálisan hátrányos 

helyzetű gyermekek ellátására, valamint a nevelőszülők szakképzésének a szakmai - képzési 

innovációra épülő francia végzettséggel való tartalmi összehangolása. Mindez a gyermekvéde l-

mi szakellátás megújuló gyakorlatát eredményezi. A kutatói konzorcium 4 ország 11 partner-

szervezetéből áll, szakképzési és továbbképző központok, tanácsadó irodák, egyetemek, egyesü-

letek, alapítványok, amelyek különféle szinteken – kutatás, adaptáció, szolgáltatás, értékelés, 

transzfer – működnek együtt. 

Az AFUE projekt eredménye lehetővé teszi a szociális szféra szereplőinek szakmai tovább-

képzését. A nevelőszülők így képzettebbek, hatékonyabbak lesznek, nagyobb szakértelemmel 

fognak rendelkezni és jobban kezelhetik valamennyi felmerülő helyzetet. Kapcsolatteremtő 

készségük és szakértelmük a gyakorlatban a kommunikáció, a fogadás és a kíséret gyakorlásá-

val, a különböző helyzetekben és sürgősségi esetekben való reakciós képességeik (megfigyelés, 

elemzés, cselekvés) növelésével, a mindennapi élethez kapcsolódó szakmai ismereteik (higié-

nia, komfort, biztonság, rendtartás, táplálkozás…), valamint általános tudományos ismereteik 

(pszichológia, pedagógia) bővülésével kerül megerősítésre. A projekt eredményeként a képzőin-

tézmények megújított, az adott országhoz igazított, megfelelő és elismert képzési kínálattal ren-

delkezhetnek a 4 európai országban (Bulgária, Románia, Magyarország, Franciaország). 

A projekt ezúton segíti egy olyan képzési rendszer kidolgozását, mely közös európai mód-

szerek beillesztésével támogatja a kompetenciák átláthatóságát és elismerését. A projekt által 

kidolgozott eljárás a nevelőszülő hivatást érintő szakmai tevékenységekre vonatkozóan a kom-

petencia alapú, moduláris rendszerű, eurokonform szakképzés előírásaira épül .
2
 

 

A célcsoportok és hatások 

A képesítés–transzfer által érintett célcsoportok: 

− A három partner országban – Bulgária, Románia és Magyarország – tevékenykedő nevelő-

szülők, akiknek jelentős szakmai fejlődésre van szükségük. 

− A képzőintézmények képzési szakemberei, akiknek gyakorlata országonként különböző, és 

akiknek nem minden esetben áll megfelelő pedagógiai forrás a rendelkezésükre.  

− Tágabb értelemben a szociális és a gyermekgondozási szférában dolgozók.  

                                                 
2
 Az Europass bizonyítvány megfelel a Tanács a minősítések transzparenciájáról szóló 1992. december 3-i 

93/C 49/01 Határozatának, a Tanács szakmai képzési bizonyítványok transzparenciájáról szóló 1996. július 

15-i 96/C 22/04 Határozatának, illetve az európai Parlament és Tanács 2001. július 10 -i 2001/613/CE Hatá-

rozatának, amely a diákok, a képzésben részt vevő személyek, önkéntesek, tanárok és oktatók mobilitásáról 

rendelkezik az EU-ban. 

További információk: http://europass.cedefop.europa.eu  © Communautés européennes 2002 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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− A végső célcsoport azon szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek összessége, akik számára 

a projekt megvalósítása lehetővé teszi majd, hogy jobb körülmények közé kerüljenek és újra-

alkossák a fejlődésük számára oly fontos társadalmi kötelékeket.  

 

Hatás a nevelőszülőkre és a szociális terület szakembereire 

Ami a „terepen‖ dolgozókat illeti, képzettebbek, hatékonyabbak lesznek, nagyobb szakérte-

lemmel fognak rendelkezni, és jobban tudják majd kezelni az összes felmerülő sürgős esetet.  

Ez az alábbiak fejlődésével jár: 

− a foglalkoztatás, a kommunikáció, a fogadás és a kíséret gyakorlatában jelentkező kapcsolat-

teremtő készségük és szakértelmük, 

− a különféle és sürgős helyzetekkel szembeni reakciójuk (megfigyelés, elemzés, cselekvés) , 

− a „segítő‖ csapat tagjaival való kommunikációs képességeik a fizikai és lelki állapotra vo-

natkozóan, 

− a mindennapi élethez kapcsolódó (higiénia, komfort, biztonság, rendtartás, táplálkozás), va-

lamint a szakintézmények működésére vonatkozó szakmai ismereteik , 

− általános tudományos ismereteik gyarapodnak (pszichológia, pediátria) a szakorvosokkal  

való vegyes csapatokban való hatékony együttműködés tekintetében , 

− tanulási módszereket és gondolkodási folyamatokat sajátítanak el.  

 

A képzőintézményekre gyakorolt hatás 

A képzőintézmények lesznek a direkt felhasználók, figyelembe véve szükségleteiket és az ága-

zatot érintő képzések aktuális hiányát.   

A szakképzési kínálatra és a képesítések átláthatóságára tett hatás: a képzőintézmények 

megújult, az adott országhoz igazított, megfelelő és elismert képzési kínálattal rendelkeznek 

majd a 4 európai országban (Bulgária, Románia, Magyarország és Franciaország).  

 

A partnerség és a szerepek felosztása a projektben részt vevő partnerek között  

A projekt céljai, az elérésükért beindított tevékenységek típusai, az érintett szektorok, a fel-

használók és a résztvevők sokszínűsége, a támogató partnerek és intézmények száma és össze-

tettsége jól felépített szervezetet és szigorú irányítást igényel.  

−  „Projektvezető‖ intézmény, mely a projekt tudományos, adminisztratív és pénzügyi promó-

ciójáért és irányításáért felel: P0: Szófiai Egyetem (Bulgária); 

− „Általános koordináló‖ szervezet, mely a projekt általános koordinálásáért felelős a projekt-

vezetőt segítő különböző partnerek között: P4: Grenoble–i Akadémia Nemzetközi osztálya, 

GIP FIPAG (Franciaország); 

− egy „kapcsolattartó‖ intézmény minden országban, amely az általános koordináló szervezetet 

segíti. Feladata a projekt teljes időtartama alatt saját országában a célok megvalósításáért be-

indított tevékenységek koordinálása. P5: GRETA NORD ISERE - Franciaország, P2: SAPI - 

Bulgária, P10: PARTENER Egyesület - Románia, P7: Pécsi Tudományegyetem – Magyaror-

szág; 

− „Állandó külső ellenőrző‖ intézmény kiválasztása a projekt működési módjára, a használt 

metodológiára, a kapott eredményekre vonatkozóan, különösen a kidolgozott anyagokat és 



615 

 

kiértékelésüket illetően. A választás a GRETA VIVARAIS PROVENCE intézményre esett. 

A projekt teljes időtartama alatt ő tölti be a minőség ellenőr szerepét; 

− Szakértő intézmények kiválasztása, melyek a kutatási és kidolgozási munkákért felelnek 

minden egyes ország kapcsolattartójával közvetlen együttműködésben történt.  

 

A projekt várható eredményei 

Az AFUE projekt lehetővé teszi a képzések megalkotásához használt eszközök együt tesének 

valamint európai referenciákkal rendelkező képzési programoknak a kidolgozását. Az eszközök 

négy nyelven állnak majd rendelkezésre (bolgár, francia, román, magyar)  nyomtatott és CD-

ROM formában. 

Az eszközkészlet az alábbi eredményekből áll: 

1.1. Állapotrajz a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szociális és nevelési gondozás-

ba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Bulgáriában.  

1.2. Állapotrajz a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szociális és nevelési gondozás-

ba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Magyarországon.  

1.3. Állapotrajz a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szociális és nevelési gondozás-

ba vételének módozatairól, valamint diagnózis a szakképzési szükségletekről Romániában. 

2. Az állapotrajzok és a szakképzési szükségletekről felállított diagnózisok európai szintéz i-

se Romániára, Bulgáriára és Magyarországra vonatkozóan. 

3. A francia „assistant familial‖ szakképesítés átültethetőségének feltételeiről készített ta-

nulmány a Bulgáriára, Magyarországra, Romániára vonatkozó állapotrajzok és szakképzési 

szükségletekről felállított diagnózisok alapján. 

4.1. A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil Bulgáriában , Ma-

gyarországon és Romániában. 

4.2. A családba fogadás szakembereire vonatkozó szakmai feladatprofil európai szintézise 

Bulgáriára, Magyarországra és Romániára vonatkozóan. 

5.1. A családba fogadás szakembere képzéseinek tulajdonságprofilja Bulgáriára, Magyaro r-

szágra, Romániára vonatkozóan (képesítési referenciagyűjtemény/tulajdonságprofil, modul-

rendszerű európai képzési program). 

5.2. A családba fogadás szakember képzései tulajdonságprofiljainak európai szintézise Bu l-

gáriára, Magyarországra, Romániára vonatkozóan (képesítési követelmények, modulrendszerű 

képzési kínálat). 

6. Pedagógiai eszközök gyűjteménye Bulgáriában, Magyarországon, Franciaországban és 

Romániában a családba fogadás/nevelőszülő szakember képzéséhez.  

7. Képzők képzése európai program a létrehozott források és anyagok transzferéhez. 

8. Honlap: www.projetafue.eu  

9.„Családba fogadás Európában‖ CD ROM 

 

A projekt módszertana 

A transzfer a francia tapasztalatnak, vagyis a nevelőszülő képesítésnek a román, bolgár és ma-

gyar partnerek részére való rendelkezésre bocsátását jelenti. A román, magyar és bolgár partne-

rek e szakképesítés és alkotóelemeinek részét vagy egészét átvehetik annak függvényében, hogy 

mik azok a nehézségek, melyekkel szembe kell nézniük, a tevékenységükre vonatkozó jogsza-

bályi keretek között. A projektben tervezett különböző tevékenységek lehetővé teszik az átvitt 

http://www.projetafue.eu/
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részek helyi alkalmazását úgy, hogy azok teljes mértékben figyelembe vegyék a három ország-

ban meglévő sajátosságokat. 

Alap „a kompetencia alapú megközelítésen‖ (APC) alapuló pedagógiai kultúra a képzés és a 

foglalkoztatottság közötti lehető legnagyobb összhang megtalálására támaszkodik. Az APC a 

gazdaság szükségleteiből kiindulva fokozatosan építi fel a képzési eszközöket, hogy azok meg-

feleljenek az említett szükségleteknek. A folyamat a következő: SZAKMAI TEVEKENYSEGEK – 

MEGKÖVETELT KOMPETENCIAK – A KÇPZES TARTALMA – KÇPESÍTÇS. 

Az AFUE projekt ágazati átültethetőségre is irányul. Az elhagyás és a szociális veszélyezte-

tettség problematikájához kötődő tanulmány és megállapítások más szektorokban is terjeszthe-

tőek lehetnek: jog, igazságszolgáltatás, megelőzés, mediáció. Elképzelhető a transzfer az egész-

ségügyi terület számos szakmája irányába, ahol rendkívüli módon jelen van a segítő kapcsolat – 

egyébként a kompetenciák kidolgozása (modulrendszer) és a projekt globális kidolgozása átül-

tethető minden más szektorra. 

A projekt egyik tevékenysége abban áll, hogy a diagnózis felállításának fázisában, felmérje 

a partner országokban meglévő, a személyek védelmére vonatkozó különböző törvényhozói és 

jogi kereteket. Az elhagyás és a szociális veszélyeztetettség problematikájához kötődő tanu l-

mány és megállapítások más szektorokban is terjeszthetőek lehetnek: jog, igazságszolgáltatás, 

megelőzés, mediáció. Elképzelhető a transzfer az egészségügyi terület számos szakmája irányá-

ba, ahol rendkívüli módon jelen van a segítő kapcsolat. 

A transzfer megvalósításához szükséges: 

− A segítő kapcsolat fejlődését gátló akadályok azonosítása a különböző országokban.  

− Alkalmazni és átültetni a képzés tananyagának kialakítását, hogy megfelelő eszközök állja-

nak a képző intézmények és munkáltató/továbbképző típusú intézmények rendelkezésére a 

segítő kapcsolattal megbízott szociális munkások szakmai fejlesztése érdekében.  

− Népszerűsíteni a segítő kapcsolat eszközeként egy megfelelő, megújított képzési kínálatot, 

mely a nemzeti és európai szolidaritás szolgálatában integrálja a célcsoport sajátosságait.  

− Részletesebben meghatározni a családba fogadáshoz kötődő problematikák fogalmi hátterét, 

azonosítani a résztvevőket. 

− Összhangba hozni a meglévő ismereteket és megkönnyíteni a problémamegoldást ezen a te-

rületen. 

A projekt végeztével a partnerek kezében lesz a nevelőszülő szakma európai szintézise (ta-

nulmányi és vizsgakövetelmények, képzési program), képzés kialakításához használt eszközök a 

Bulgáriához, Romániához és Magyarországhoz igazított anyagok alapján.  

 

A projekt első eredménye 

Állapotrajz és diagnózis a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szociális és nevelési ell á-

tásáról és a nevelőszülők szakképzési szükségleteiről Bulgáriában, Magyarországon és Romá-

niában. 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szociális és nevelési gondozásba vételének mó-

dozataira vonatkozó állapotrajz, valamint a szakmai fejlesztési szükségletekről szóló diagnózis 

kidolgozásához a részt vevő országokat számos szakértő segítette különböző minisztériumoktól, 

intézményektől, akkreditált szervezetektől, ahogy sok, a szakterületen dolgozó szakember is.  
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A bolgár kutató team-ben a Szófiai Egyetem, a Szociális Tevékenységek és Gyakorlatok In-

tézménye, a SAPI Közsegélyezési Központ igazgatója, az Országos Oktatási és Továbbképzési 

Ügynökség, az Állami Gyermekvédelmi Ügynökség, az „Állampolitika a Gyermekekért‖ Igaz-

gatóság szakértői vettek részt. 

Romániában e dokumentum kidolgozásában a Iasi AI.I. Cuza Egyetem, a Iasi Szociális Se-

gítségnyújtás és Gyermekvédelem Főigazgatósága, a Hivatásos és Egyéb Gyermekgondozók 

Dokumentációs és Tanácsadó Központjának koordinátora, a PARTENER egyesület – a Iasi Te-

rületi fejlesztéseket kezdeményező társulás működött együtt.  Időszakos egyeztetésekre került 

sor a szociális segítségnyújtás és gyermekvédelem egyéb megyei igazgatóságai valamint egyéb 

képzési rendszerek vagy képesítő központok (Országos Felnőttképzési Tanács) képviselőivel.  

Magyarország az alábbi szervezetekkel dolgozott együtt: Baranya Megyei Gyermekvédelmi 

Központ, a Pécsi Tudományegyetem, különösen a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejleszté-

si Kar Kultúratudományi Intézete tanárai és hallgatói, a Pécsi Tudományegyetem családjogi 

csoportja, pontosabban az Állam- és Jogtudományi Kar egy tanára. A Család-és Gyermeksegítő 

Szolgálat vezetője, a Neveléstudományi és Pedagógiai Kutatóintézet osztályvezetője, a Baranya 

Megyei Közigazgatási Hivatal gyermekvédelmi referense, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi 

Központ módszertani tanácsadója és módszertani szakértő tanácsadója . 
3
 

 

Az információforrások és az információgyűjtéshez használt eszközök  

Dokumentum alapú kutatás: A három ország gazdag, változatos dokumentumok, úgy 

mint hivatalos iratok, különösen politikai és stratégiai jellegűek, törvényszövegek, számos ta-

nulmány és előzetes kutatási eredmény, konferenciák alapján készített vagy interneten végzett 

kutatásokból született dokumentumok, beszámolók és nemzeti statisztikai adatok alapján dolgo-

zott. Az adatgyűjtéshez szakértőket is megkérdeztek, valamint különböző intézmények, a rájuk 

jellemző szakterületről nyújtottak információkat. 

Interjúk: Bulgáriában 71 interjú készült igazgatókkal és szociális munkásokkal a gyer-

mekvédelem területéről, a szociális intervenció regionális igazgatóságának igazgatóival, a 

gyermekvédelmi osztály vezetőivel, a gyermekvédelmi osztály szociális munkásaival. Románi-

ában: Összesen 45 interjú készült, amelyek közül a segítő kapcsolat szakértőivel készített 24 

interjú, melyekből 18 interjú hivatásos gyermekgondozókkal 6 pedig más szakemberekkel ké-

szült (szociális asszisztensek, pszichológusok és pszichopedagógusok). 8 interjú döntéshozói 

beosztású vagy stratégiai koordinációt ellátó személyekkel, 7 interjú családnál elhe lyezett gye-

rekekkel, 6 interjú képző intézményekkel. Magyarország a kezdeti megbeszélést követően különálló 

munkamódszert, mely beszélgetésekből, fórumokról, jegyzőkönyvekből, memorandumokból, elekt-

romos úton váltott levelezésekből származó információk koordinálásából és az így kapott in-

formációk munkadossziéba való beillesztéséből állt. 

A kérdőíveken alapuló felmérés hasonló arányokat érintett a célpopulációkban. Mivel a 

tér, idő és financiális feltételek kedvezőtlenek voltak, a vizsgálatok nem voltak országosan rep-

rezentatívak. 

 

                                                 
3
  A magyar résztanulmány és bibliográfiája: doc. 1_HU_hu :Állapotrajz és diagnózis a szociálisan hátrá-

nyos helyzetű gyermekek szociális és nevelési ellátásáról és a nevelőszülők szakképzési szükségleteiről Ma-

gyarországon  In: www.projetafue.eu  

http://www.projetafue.eu/
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Eredmények 

 1. Fogalmi megközelítés 

1.1. Elhagyás 

Bulgáriában az elhagyás megfelel a gyermek gondozásba vételének szülők általi elutasításá-

nak.  

Romániában az elhagyást úgy tekintik, mint a kulturális és/vagy pénzügyi okok miatt nem 

kívánt vagy nem elfogadott terhességek kezelésének kezdetleges módját.  Mindazonáltal „elha-

gyott gyermeknek‖ tekinthető minden szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett (hiányt 

szenvedő vagy a családjukon belül helyüket nem találó gyermekek) vagy sebezhető gyermek. 

Magyarországon az elhagyás kifejezés valójában nem létezik a szakmai nyelvben. Megkü-

lönböztetik az elhagyott helyzet és az elhagyás fogalmát, amit a család által tapasztalt nehézsé-

gek következményeként tekintenek. Ebben az esetben az elhagyott helyzet előidézettnek és nem 

választottnak minősül.  

A definíciók tehát, a különböző országok nézetében és megközelítésében való különbségek 

ellenére mindazon gyermekeket jelölik, akiket szüleik elhagytak és/vagy intézményekre bíztak a 

gyermekekkel szemben élő jogaikról és kötelezettségeikről való lemondással együtt. Így inkább 

beszélünk elhagyott helyzetről vagy elhagyott gyermekről, mint elhagyásról.  

1.2. Segítő kapcsolat 

Bulgáriában a segítő kapcsolat fogalma hivatalosan nem létezik.  Inkább beszélünk szolgálta-

tás- és segítségnyújtás formájában történő szociális intervencióról.   

Romániában e fogalom bizonyos speciális értékek, elvek és módszerek alkalmazását és 

használatát jelzi. 

Magyarországon, a segítő kapcsolat fogalmát a szakmabeliek az alábbiak szerint határozzák 

meg: „Empátia, gyermekhez való szeretetteljes közeledés, a társadalomba való beilleszkedés 

elősegítése, a támogatott személlyel való kommunikáció és együttműködés.  Kapcsolat egy szoci-

ális szakember a támogatásra szoruló személy és a humánszolgáltatók között .‖ 

1.3. Szociális segítés gyermekkorban 

Bulgáriában a gyermekkori szociális segítés fogalma a terhes nők és gyermekeik számára 

nyújtott állami egészségügyi biztosítást jelöli.  

Romániában a szociális segítés a helyi közigazgatási hatóságok kötelezettsége a szülők vagy 

azok törvényes képviselőinek támogatására a gyermekkel kapcsolatban felmerülő kötelezettsé-

geikre vonatkozóan.  

Magyarországon a fogalmat a nyújtott segítség célja függvényében írják le, négy védelmi 

szinten: 

− Az általános gyermekvédelem mely a gyermekek családban történő nevelésének támogatásá-

ból, valamint a bántalmazásból származó veszélyeztetettség megelőzéséből áll.  

− A speciális gyermekvédelem az árva, elhagyott és bántalmazott gyermekek védelmét bizto-

sítja. 

− A területi gyermekvédelem, amely különböző létesítmények együttműködéséből áll, melynek 

célja a veszélyeztetett gyermekek felderítése illetve szociális, oktatási és egészségügyi háló-

zatokba való integrálásuk. 

− Az intézményes gyermekvédelem a családjukból véglegesen kiemelt, a gyámhatósághoz ta r-

tozó gyermekek teljes körű ellátását biztosítja. 
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Mindhárom országban megtalálható a gyermek szociális segítésének fogalma az állami intéz-

ményekben, melyek biztosítják a gyermekek fizikai, lelki, anyagi és/vagy pénzügyi védelmét. 

1.4. Családba fogadás 

Bulgáriában a családba fogadásnak két fajtája létezik, az egyik az önkéntes nevelőszülői ellátás, 

a másik a hivatásos nevelőszülői ellátás. Mindkét esetben a gyermek saját családján kívüli elhe-

lyezéséről van szó befogadó családnál. A bolgár megközelítés szerint közeli rokonoknál való 

elhelyezés is egy családba fogadási formának minősül.  Mindemellett a nevelőszülői ellátás fo-

galma nem egyértelműen megkülönböztetett az adoptálástól. 

Romániában a családba fogadás az olyan családi típusú szolgáltatásoknak felel meg, melyek 

biztosítják a szüleitől – átmenetileg vagy végérvényesen – elválasztott, és egy természetes sze-

mély otthonába vagy családba elhelyezett gyermek nevelését és gondozásba vételét (kibővített 

család, gyermekgondozó, másik család/személy). 

Ami Magyarországot illeti, az alapellátás a veszélyeztetett gyermeket a családjában védi, a 

szakellátás pedig intézményben vagy nevelőszülőnél. 

Megállapítjuk, hogy mindhárom országban a családba fogadás egy gyermek befogadó csa-

ládhoz vagy természetes személyhez való befogadását jelenti.  

 

2. Jogi keret 

2.1. A gyermekvédelem nemzeti törvényei 

Magyarországon a gyermekvédelmi törvény (szolgáltatási és anyagi) támogatást biztosít a 

gyermeket nevelő családoknak és védelmet nyújt a családjából kiemelt gyermekeknek is.  A 

gyermek jogaiért és érdekeiért munkálkodó gyermekvédelmi rendszert egyszerre tartja fenn az 

állam és a megyei önkormányzati hivatalok. 

Megfigyelhető, hogy a rendelkezések minden országban számosak és változatosak, illetve, 

hogy ezen a szinten több különbség is van. Mindemellett mondhatjuk, hogy e rendelkezések 

ugyanabba az irányba tartanak, és mindegyikük a gyermek védelmét célozza, még ha különbö-

zőek is. 

2.2. A decentralizációhoz kapcsolódó rendelkezések 

Bulgáriában az figyelhető meg, hogy a decentralizáció, mint a központi hatalom jogainak és 

felelősségeinek a helyi szervek felé való továbbítása a gyermekvédelmi tevékenységekkel kap-

csolatban mindenekelőtt a szociális szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik. Községi szinten az ön-

kormányzat a gyermekvédelemért felelős szerv. 

Romániában az országos rendelkezéseket közszolgálatok és magánszolgálatok biztosítják.  

Magyarországon a gyermekvédelmi rendszert az állam és a megyei közhivatalok irányítják. 

Minden megyei közigazgatásban létezik egy nevelőszülői hálózat, összesen 25, valamint bizo-

nyos megyék civil és vallási szervezeteiben is, ezek száma összesen 12.  

A rendelkezések egyik országról a másikra rendkívül különböznek, illetve a decentralizáció 

fogalma és valósága egyáltalán nem ugyanaz ezen vagy azon a területen.  Így a működés módok 

is különbözőek. Çs végül különböző elnevezéseket találunk a gyermekvédelemben dolgozó 

szervezetek és intézmények neveinél. 
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3. Politikai keret 

3.1 Irányok, döntési és finanszírozási szintek 

Bulgáriában a nemzeti politikai rendelkezésekben az intézmények elsődlegességének meg-

szüntetése prioritást élvez. 

Romániában országos szinten a Munkaügyért, Szociális Szolidaritásért és Családért felelős 

Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Gyermekjogvédelmi Hatóság biztosítja a gyermekvédelmet. 

Fő tevékenységi területe a gyermek szülőktől való elválasztásának megelőzése valamint a szüle-

itől ideiglenesen vagy véglegesen elválasztott gyerekek speciális védelme.  Megyei szinten a 

gyermekvédelmet a felelős főigazgatóságok biztosítják. Helyi szinten az önkormányzatok és 

városok szintjén megszervezett szociális támogatási közszolgálatok vagy a helyi községi taná-

csok saját apparátusában dolgozó szociális támogatásért felelős személyek biztosítják ezt a sze-

repet. 

Magyarországon létezik egy nyilvántartási rendszer,
4
 melyben rögzítenek a gyermekek kísé-

retére vonatkozó minden adatot a gyermekvédelmi rendszerbe való bekerülésüktől kezdve távo-

zásukig (a gyermekgondozás és gyermeknevelés keretein belül). Ez adja meg a gyermekgondo-

zási módszereket, az együttműködések alapjait és ez határozza meg a felelősségek megoszlását, 

valamint lehetővé teszi bizonyos döntések felülvizsgálatát. Magyarországon a gyermekvédelmi 

rendszer alapelve a szolgáltatások és a hatósági tevékenységek különválasztása.  Finanszírozási 

szempontból Magyarországon az állam és az önkormányzatok tartják fenn a gyermekvédelmi 

rendszert. Jelentős szerep jut a kíséretnek a befogadó családok támogatása érdekében, valamint 

az önkormányzatok szolgálatainak valamint az önkormányzatok és a civil és közszférához ta r-

tozó szervezetek közötti együttműködésnek. 

3.2. A családba fogadás megszervezése 

Igen jelentős eltéréseket állapítunk meg Bulgária és Magyarország között. Bulgáriában a befo-

gadók lehetnek önkéntesek vagy hivatásosak. Romániában a gyermekvédelmi intézkedés kerete-

in belül a Gyermekvédelmet Támogató Főigazgatóság a gyermeket a megfelelő szolgálatok felé 

irányítja. Magyarországon a gyermekek védelem alá helyezésére egy családasszisztens segítsé-

gével és a városi jegyző ellenőrzése alatt kerül sor. A szülő megtart ja a gyermek fölötti felügye-

leti jogát és továbbra is vele él. A gyermek szülei kérésére elhelyezhető befogadó családnál a 

gyermek érdekében, amennyiben a befogadó képesnek bizonyul foglalkozni a gyermekkel. A 

természetes szülő ekkor elveszíti felügyeleti jogát a gyermek elhelyezésének ideje alatt. 

Az ideiglenes elhelyezés egy közeli családtagnál, egy befogadó családnál, gyermekotthon-

ban vagy befogadó intézményben is megvalósítható. Ez mindig a városi jegyző, a gyámhatóság 

és egyéb intézmények (rendőrség, bíróság stb.) fennhatóságával valósul meg. Az esetektől füg-

gően a szülők felügyeleti joga fenntartható vagy felfüggeszthető.  Végül a gyermek gondozásba 

vételének felügyelete a befogadók kérelmére történik, amennyiben az szükségesnek bizonyul. A 

döntést a gyámhatóság hozza. 

3.3. A francia „assistant familial” (nevelőszülő) címhez legközelebb álló szakma / beosztás / 

állás / foglalkozás 

Bulgáriában a francia elnevezéshez legközelebb álló kifejezés a „hivatalos befogadó szülő‖. 

ez a személy ideiglenes formában nevel egy vagy több, a családjában elhelyezett gyermeket, a 

                                                 
4
 „Gyermekeink védelmében‖ c. törzslap, In: www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID. 
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gyermekvédelmi törvénynek (27. cikk) megfelelő szerződés értelmében. Ez a foglalkozás nem 

szerepel az országos foglalkoztatási jegyzékben.  

Romániában a francia elnevezéshez legközelebb álló kifejezés a gyermekgondozó. A gyer-

mekgondozó egy szociális asszisztens felelőssége alatt dolgozik, aki figyelemmel kíséri munká-

ját, tanácsokat ad neki és értékeli. Ezen kívül kapcsolatban áll az állami vagy magán gyermek-

védelmi szolgálatokkal, akik napközben és sürgős helyzetekben támogatják tevékenységét va-

lamint tanácsokkal látják el és kísérik különböző szakaszokban és területeken.  

Magyarországon több szakma is közel áll a francia „assistant familial‖ elnevezéshez, ezek:  

− A gyermek gondozását átmeneti jelleggel biztosító gyermekgondozók. 

− Az befogadó szülők, akik az ideiglenesen vagy tartósan náluk elhelyezett gyerekek gondozá-

sát végzik a tanácsadóval együtt elkészített gondozási terv alapján.  

− Azok a hagyományos nevelő szülők, akik a gyermek gyámságát látják el,  és szervezik annak 

szüleivel való kapcsolatát. 

− A hivatásos nevelő szülők, akik egy előre meghatározott gondozási terv szerint biztosítják a 

gyermek fejlődését, és támogatják annak örökbe fogadását, ha szükséges.  Ők az örökbefoga-

dó szülők tanácsadójával, a gyámügyi tanácsadóval, a felügyelő szakhatóságokkal és más 

gyermekre vonatkozó intézménnyel dolgoznak együtt. Végül, gyám szerepét is betöltik. 

− Speciális hivatásos nevelőszülő, aki alkalmas a nála elhelyezett súlyos magatartászavaros, 

vagy pszichoaktív szerekkel élők nevelésére 

− Különleges nevelőszülő, aki az 5 féle szervi, vagy mentális fogyaték egyikével élő, vagy 0–3 

éves gyereket neveli. 

 

4.  Képzési kínálat 

Bulgáriában a képzéseket a Szociális támogatási ügynökség és a nem kormányzati szerveze-

tek szervezik, az alkalmazottak (közülük is szociális munkások) részére a Szociális támogatás 

Igazgatóság. A hivatásos befogadó szülőknek kötelező ezt a képzést elvégezniük, hiszen az spe-

ciális, számukra nélkülözhetetlen képzést jelent. 

Romániában két képzési típus létezik: a szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés. A 

képzőközpontokat az Országos Szakmai Felnőttképzési Tanács (CNFPA) akkreditálja.  

Ahhoz, hogy Magyarországon valaki szakképzésben vehessen részt, az alábbi követelmé-

nyeknek kell megfelelnie: 

− Az elhelyezett gyermeknél (18, de legfeljebb 45 évvel) idősebbnek kell lennie.  

− Képesnek kell lennie a gyermek fejlődésének biztosítására, és segíteni a családjába való visz-

szatérését 

− Felkészítő képzést végzett (60 óra). 

Létezik: 

− Egy képzés a befogadó szülőknek (legismertebb a FIKSZ). 

− Egy 32 órából álló befogadó szülő képzés 

− Kötelező továbbképzések akkreditált szociális továbbképzési programokon (5 évenként fe l-

sőfokon képzetteknek 80, illetve 60 továbbképzési pontot kell gyűjteni).  

− 360 órás nevelőszülő szakképzés OKJ. 
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5. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek gondozásba vételére vonatkozó képzési szükség-

letek állapotfelmérése 

5.1. Az ország legfőbb kihívásai a projekt problematikájára vonatkozóan  

Bulgáriában a befogadó szülőkre inkább úgy tekintenek, mint a gyermekvédelmi rendszer 

klienseire, és nem elismert szakemberekre és/vagy a befogadó család szolgáltatásban szereplő 

partnerekre. Külön finanszírozás sem létezik a befogadó család szolgáltatás számára, amelynek 

következményeként hiányoznak a megfelelően képzett felnőttképzők. 

Romániában a felmerült problémák a különböző alapszövegek rendelkezései közötti disszo-

nancia, az akkreditált képzésnyújtók csekély száma, az alapképzés iránti csekély érdeklődés a 

továbbképzéshez képest, a helyettesítő gyermekgondozók szükségesség. Nehézségek fedezhe-

tők fel a megyei szociális támogatási igazgatóságok részéről is a továbbképzések finanszírozá-

sát illetően. 

Magyarországon számos olyan elem figyelhető meg, melyek bővebb magyarázatra szorul-

nak: a befogadó szülők és a befogadó szülői tanácsadók számára szervezett gyakorlati képzések 

számának növekedése; a nevelőszülők kisebb szakmai egységek formájában történő hálózatba 

szervezése (a gondozásba vett gyermekek száma alapján); a speciális és hivatásos nevelőszülők 

képzésének és álláskínálatának javítása; a nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadó munkakörök 

funkcióinak és feladatainak különválasztása; a nevelőszülői tanácsadók képzésének és feladata-

inak országos szintű összehangolása; országos szintű kommunikációs hálózat kiépítése a gyer-

mekvédelem területén, mely az információk gyorsabb és hatékonyabb elérését teszi lehetővé.  

5.2. Képzés és szakképzés: lehetséges eljárások a problémák megoldására  

Minden ország képes a szereplők professzionalizálásához kötődő problémák azonosítására, va-

lamint javaslatokat is tudnak tenni a helyzet javítására; ami mindhárom országban visszatérő 

problémaként jelentkezik, az a szakma elismertségének hiánya és a képzés elégtelensége. Eme l-

lett finanszírozási problémák is jelentkeznek, melyek tanulmányozása szükséges, amennyiben 

azt szeretnénk, hogy a képzés hatékonyan tudjon megfelelni a hátrányos helyzetű gyermekek 

befogadásával foglalkozó személyek szakképzési szükségleteinek.  

 

Összegzés 

A projektben részt vevő három ország által végzett különböző elemzési munkák lehetővé tették, 

az állapotrajzon túl, számos konvergencia kimutatását és az elhagyott helyzetben lévő gyerekek 

védelmének átalakítási szükségleteinek meghatározását. 

E konvergenciák a nemzetek szintjén a különböző tárgyalt fogalmak megközelítésére vonat-

koznak: elhagyás, a segítés fogalma, gyermek szociális segítése, családba fogadás, szociálisan 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett vagy sebezhető gyermekek.  Emellett, néhány nézetbeli kü-

lönbség ellenére, a gyermekvédelmi terület összes szereplője az elhagyás problematikájának 

közös orvoslásán, egy irányban haladva dolgozik. 

Emellett nyilvánvalónak tűnik, hogy a projektben részt vevő különböző országok jogi és 

közigazgatási háttere közvetlenül hat tevékenységeik lehetőségeire és helyességére, költségve-

tési és törvényhozási téren többé-kevésbé kielégítő mozgásteret nyújtva számukra. 

Másrészről, a három érintett ország ki is emeli ezt a tényt, akár a szakmai kompetenciák k i-

dolgozásáról, támogatásáról, fejlesztéséről vagy javításáról van szó.  

E projekt témája a meglévő nézőpontok összevetésének kiértékelése, a szereplők kétsége i-

nek láthatóvá tétele, és tekintve szövegkörnyezetének sajátos voltát, a legfontosabb kihívások 
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meghatározása egy megfelelő képzési kínálat kidolgozása. Mindenki célja az, hogy javítson a 

szakmai kompetenciákon annak érdekében, hogy minőségi szolgáltatást és minőségi életet tud-

jon kínálni a projekt végső kedvezményezettjei, az elhagyott, szociálisan hátrányos helyzetben 

lévő gyermekek és serdülők számára. A projekt további munkálatai ennek elősegítésére irányul-

nak. 

 

 


