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KULTÚRA, MŰVELÚUÉb

BUJDOSÓ DEZSŐ: A SZOCIALIZMUS ÉS A KULTÚRA KONFLIKTUSA
Tökei Ferencnek

A kapitalista társadalmak kultúraellenességéről könyvtárakat megtöltő irodalom született. Igaz, a
sponzorálás, az alapítványok úiabbkori virágzása, s döntően:
az emberbe való beruházás gazdasági hasznosságának
felismerése enyhítette a klasszikus kapitalizmus kulcuiaellenességét. de tény, hogy ahol áru-, pénz- és
piaci viszonyok uralkodnak, ott egyeduralomra törnek a
gazdasági vonatkozások. A kulturális represszió - minden pozitív változás, haladás ellenére - a kapitalista
társadalmak ontológiai adottsága.
A szocializmus és a kultúra viszonyáról meglehetősen
sematikus kép él. Eszerint a szocializmus és a kultúra
rokonszenve evidens,a szocialista forradalmak a politikai forradalmakkal egy időben vagy azután "beindították" a kulturális forradalmakat is. A kezdeti időszakok kulturális (és gazdasági) felemelkedését több
vonatkozásban is regisztrálhatjuk, ám a "fejlett szocializmus szakasza egyre inkább kibontotta azokat az
ellentmondásokat, amelyek a szocializmus mint társadalmi-politikai rendszer és annak kultúrája-gazdasága
között feszülnek.
"A folyamat a kapitalizmuséval szinte fordítva zajlott
le. "Ott" a kezdeti repressziót fokozatosan felváltotta egy nem ellentmondásmentes, de mégis konszolidáltnak nevezhető kapcsolat a társadalmi forma (politikai
intézményrendszer) ss a kultúra.illetve a aazdasao között. A szocializmusok kezdeti kulturális és gazdasági
fellendülését viszont a kultúra és gazdaság egyre erőteljesebb repressziója', háttérbe szorulása követte.
(Erről még szólunk.) A kulturális (gazdasági) hanyatlás mára akut jelenséggé vált a társadalomban. A válságnak - véleményem szerint - még nem vagyunk a végén,
és még nem látszanak a válságból való kilábalás jelei
sem.
Van, aki a kultúra (és gazdaság) hanyatlásáért,"szűkített újratermeléséért" az úgynevezett "extenzív" gazdaságpolitikát teszi felelőssé. Szerintünk a szocia-
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lizmusban a kultúra eddigi felívelő és lehanyatló mozgása mélyebb okból ered: magának a politikai természetű szocializmusnak az ontológiai sajátosságaiból.
A közkeletű magyarázatok szerint a szocialista forradalmak "nem klasszikus" úton valósultak meg. azaz:a
forradalom egy országban győzött, sőt fejletlen országban; a forradalmi folyamat nem terjedt szét az
egész világon, s mind a mai napig - bár a szocializmus világrendszerré vált - a kapitalizmus a világ" hegemón gazdasági formációja.
Mindezek fontos jellemzői a reálíS szocializmusoknak.
Ezeknek a felvázolásával azonban csak a szocialista
társadalmak egyik oldalát világítjuk meg.
A reálisan megvalósult szocializmus - véleményünk szerint - kettős természetű: nemcsak átmeneti, hanem önálló alapformáció is.
A 16. századtól kezdve az addig egységesnek tekinthető
világtörténelem "kettéhasadt" egy nyugati és egy keleti ágra. A nyugati fejlődés bontakoztatta ki a klaszszikus értelemben vett gazdasági formát, tőkés társadalmakat. A keleti fejlődés - sokak véleményével
szemben mondjuk szí - elsősorban nem elmaradt (legfeljebb sterilen gazdasági értelemben lehet ezt mondani),
hanem sajátos pályát, utat futott be. Amíg a gazdasági formában az áru-, pénz- és piaci viszonyok szétrombolták a korábbi természetadta társadalmi-gazdasági
struktúrákat, s ezzel utat nyitottak egy hallatlanul
dinamikus, új világtörténelmet formáló fejlődésnek,
addig a keleti formában a felépítmény (az ideológiai
ás a politikai intézményrendszer) radikális beavatkozása nyomán dinamizálódott (és "társadalmasodott") a
társadalom. Keleten a gazdasági és társadalmi modernizáció fő ágense, motorja a "túlsúlvnssá" vált. politikai intézményrendszer lett.
A gazdaság öncéljának kibontakozásával tehát párhuzamosan kialakul a politika öncéljának világa is (a 20.
század elejére), az a társadalmi forma, amelyben a politikai intézményrendszer, a felépítmény játssza a vezető szerepet. A gazdaság "túlsúlyára" épülő társadalmakkal szemben, vele világtörténelmi értelemben egységet, egyensúlyt alkotva a politika primátusára, túlsúlyára épülő társadalom.
- 6 -

A reális szocializmus politikai típusú társadalom, a
politika primátusára épülő, a 16. századtól kibontakozó formáció betetőzödése, kifejlett, öncéllá vált
alakzata. Nem arról van tehát szó, hogy a szocializmus
egy szakasza (az extenzív fejlődés) "szocialista ideológiája saját ellentétével, a marxizmussal legitimálta
magát, hanem arról, hogy a marxizmus-leninizmus egyik
alkotórésze, a forradalomelmélet, a világ proletárjai
összefogásának és a világ megváltoztatásának elmélete
természetes módon összekapcsolódott a több évszázad
során kialakult keleti, azaz politikai formával.
Mivel a politikai típusú társadalmak nemcsak hogy nem
teremtették meg a saját (marxi értelemben szocialista)
gazdasági talapzatukat, de még az általuk meghaladni
kívánt tókés forma gazdasági fejlettségéhez sem jutottak el. így a politikai intézményrendszer teieológiája csak egy a magánbanvaió osztályodtól magát szüntelenül elkülönítő, önálló entitásként megjelenő párt
(és az általa megformált, irányított politikai intézményrendszer) létezésével lehet hatékony. A párt vezető szerepének, a politikai intézményrendszer túlsúlyos jellegének tartós megmaradása nélkül ezekben a
társadalmakban meggyöngülne és végső soron eltűnne az
általuk megteremtett politikai öncél. És miután gazdasági értelemben még a gazdasági öncél, magáértvaló
létezés világáig sem jutottak el e társadalmak, a politikai intézményrendszer szüntelen külső beavatkozása
nélkül visszahuilanának a gyengén fejlett kapitalista
társadalmak sorába (vagy a kapitalizmus előtti formába).
A reális szocializmus ás a kapitalizmus egymásnak való
tükörképszei/ű megfelelése az egyik alapgondolata (ha
nem az alapgondolata) Kornai János több munkájának,
elsősorban A hiány című művének. Ennek a gazdag és
szerteágazó problematikának s tárgyalása nsm tartozik
dolgozatunkhoz, így csak jelezzük, hogy evidenciaként
elfogadjuk Kornai gondolatát, miszerint a szocializmus
és a hiány évtizedek óta összekapcsolódik. Kornai tudományos alapossággal és óvatossággal, de azért határozottan úgy jellemzi a szocializmusokat, mint amelyek
hiánygazdaságra épülnek. A hiány tartósan újra reprodukálódik, ezért nem tekinthető a relatív fejletlenség
.
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jelenségének. A hiánynak mélyebb, strukturális oka
van, forrása magának a rendszernek az alaptermészetében rejlik.
Ha a politika primátusára működő társadalmak gazdaságát hiány, akkor e társadalmak kultúráját a kétszeres
hiány, a maradékelv jellemzi.
A kultúrát a politikai típusú struktúrák nem tekintik
termelőszférának, hanem olyan élősködőnek, amely a
"másik oldalon" foglal helyet, és az amúgy is alultermelést produkáló társadalom (gazdaság) javait fogyasztja. A kultúra fogyasztásként*való politikai kezeléséből következik, hogy a szocializmusok kezdeti
időszakát némely területen a kulturális fellendüléshez, a kulturális forradalomhoz hasonló, annak látszatát jelentő mozgás kísérte. A kezdeti időszakokban
ugyanis még nem vált nyilvánvalóvá a krónikusan újratermelődő hiány, hisz. a természeti, társadalmi és ideológiai tartalékok bőven rendelkezésre álltak a politika szánéra. Így, arcúkor az első frontvonalban
egzisztáló gazdaságban a visszaesés jelei már megmutatkoztak, a kultúra számára még akkor is voltak felélhető tartalékok.* A 70-es évek nagy kölcsönfelvételei
pedig ismét elfedték az ellentmondásokat, így különösen nem tűnt szükségesnek a kutúrát termelő ágazatnak
tekinteni. A gazdaságnak a 70-es és 80-as évek fordulóján egyre nyilvánvalóbbá váló akut válsága után viszont már nem sokáig, váratott magára a kultúra válságának a felismerése.'"
A szerző Lotman, White, Lukács György és mások segítségével definiálja a kultúrát, illetve tisztázza a
kultúra és a gazdaság fogalmát egymáshoz viszonyítva.
A legfontosabb, mintegy esszenciális vonatkozása tehát
a kultúrának, hooy átfogja az emberi-társadalmi,létet,
összekapcsolja, egy csomópontba gyűjti az elágazószétágazó tevékenységformákat és ezek produktumokban
testet öltő eredményeit. Ezáltal egyediséggel, identitással ruházza fel az emberi lét mikromozzanatait és
makromozzanatait egyaránt. Mindezeken túl a kultúra
nemcsak térbeli kohéziós ereje a társadalmi entitásnak
(egy egyénnek, egy csoportnak, az egész társadalomnak), hanem általa képes kimozdulni az emberi lét a
történelemben, általa őrződnek meg az esendő, pusztán

a biológiai reprodukcióra irányuló tevékenységek. Kultúra nélkül eltűnik a történelem és puszta vegetációvá
válik az emberi lét. Ha a kultúra jól működik, akkor a
társadalmi struktúra stabilitása a történelmi időben
nő, mivel a kultúra révén egyre hatékonyabbá válnak az
emberi erőfeszítések. Ha az ember, a csoport, a társadalom kultúrája meggyengül, instabillá válik az egyén,
a csoport, a társadalom; egyre több funkcióharc keletkezik a "részekben": a politikában és a gazdaságban. A
végeredmény az lehet, hogy a társadalmi lét egyre képtelenebb önmaga stabilitásának megőrzésére. Végül az
egész szétesik, és hullócsillagként, energiáját veszítve zuhan le pályájáról.
Ha az emberi-társadalmi lét és benne a kultúra ontológiai sajátosságát nézzük, akkor világossá válik, hogy
a politika túlsúlyos jellege, a politika primátusa ellentétes oldalról, mint a gazdasági típusú társadalomban - megbontja a létezés eredeti ontológiai képletét.
A marxi értelemben vett forradalomelmélet éppen ezért
a politikát a rombolás és építés dialektikájában képzelte el. A politika fölrobbantja a társadalmat, s az
elemeire hullott totalitást új módon rendezi el. Ennek
a történelmi küldetésnek a véghezvitele után a politika "visszavonul", s elfoglalja az őt megillető helyét
a társadalomban. A szocializmus politikája tehát nemcsak a megelőző politikai intézményrendszert számolja
fel, utat nyitva a társadalmi totalitás új típusú,
magasabb formáció irányába mutató átstrukturálódásának, hanem egyúttal megszünteti önmagát is. A hatalmat csak hatalommal lehet megdönteni, de a hatalomnak
"dolga végeztével" vissza kell vonulnia. A klasszikus
szocialista átalakulás mozgására utalva ezért máig érvényesek Lenin gondolatai az Állam és forradalomban:
"a politikai állam és vele a politikai tekintély az
eljövendő szociális forradalom következtében el fog
tűnni, azaz a közösségi funkciók elvesztik politikai
jellegüket, és a társadalom érdekein őrködő egyszerű
igazgatási funkciókká változnak."
.
Tudjuk, nem így történt. A tőkés forma nem tűnt el a
világból, sőt mára az 1917-es évekhez képest összehasonlíthatatlanul megerősödött. A reális, a létező szocializmusok nem váltak a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet társadalmaivá, hanem a kapitalizmussal egyenrangú, önálló formációk lettek.
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Tudjuk azt is, hogy a "politikai állam" és a "politikai tekintély" a szocialista átalakulásokat követően
nemhogy felszámolódott volna, hanem mindenütt megerősödött. Ez a történelem logikájából következik, ha nem
is abszolút szükségszerűséggel, de a legtermészetesebb
lehetőségként. A reális szocializmusokban kialakult
parancsuralmi rendszerek tehát ugyanúgy a szocialista
átalakulás belső logikájából következtek (következhettek) mint alternatívák (és nem abszolút szükségszerűségek), mint ahogy a tőkés társadalomból is mint gazdasági társadalomból kisarjadt - egyik alternatívaként
- a gazdaság öncéljának ad absurdum vitele a fasizmusban. De ahogy a gazdasági öncél végső soron lerombolja
saját alapjait, saját gazdaságát és politikai intézményrendszerét, a politikai öncél egyedülvalósága is
lerombolja a saját gazdasági alapzatát és végül önmagát, a politikai intézményrendszert.
A demokratikus átalcKulás kérdése lét és nemlét kérdésévé válik a reális szocializmusok számára.
A despotikus-bürokratikus szocializmusok ugyanis mára
már annyira lerombolták saját gazdasági alapzatukat és
kultúrájukat, hogy a társadalmi lét stabilitása nagymértékben meggyöngült.
A politika primátusára működő társadalmak történelmi
paradoxona, ellentmondása az, hogy egyrészt az objektív történelmi feltételek nem tették lehetővé a politikai jelleg eltűnését, ugyanakkor a politika a társadalmi létben túlsúlyos jellege miatt a kezdeti,
gazdaságot és kultúrát dinamizáló mivoltát ontológiai
adottságai miatt fokozatosan elvesztette, és fokozatosan a társadalmi fejlődés akadályozójává vált.
Klasszikus marxi terminológiával kifejezve: a túlsúlyos termelési-társadalmi viszonyok húzóereje csak egy
bizonyos pontig érvényesült, ezután egyre inkább akadályozójává vált a termelőerők fejlődésének. A politika kifejletlen (magábanvaló) történelmi korszakaiban
eredményesen konstituálhatta a gazdaságot és a kultúrát. Ezért a Retteget Ivántól datálható keleti (politikai) típusú fejlődés a maga ellentmondásaival is
évszázadokon keresztül eredményes útja volt a társadalomszerveződésnek. A 20. századi kiteljesedett, öncéllá vált alakja azonban a világtörténelmi korszak vé- 10 -

gét is jelzi. A felmerülő ellentmondások éppen ezért
nem kapcsolhatók például a szocializmus kezdeti "extenzív gazdaságpolitikájához", mégha látszat szerint e
(gazdaság-)politika is a válság kiindulópontja. Azt
kell látnunk, hogy a politikai forma mai válsága mélyebb gyökerű, és nem csupán a "sztálinizmusban" vagy
az extenzív iparosításban rejlik. A politika mozgástere leszűkülőben van, ezért egyre mélyebb konfliktusba
kerül a gazdasággal és a kultúrával.
A kultúrában a "klasszikus" depotikus-bürokratikus
struktúrában vagy az ezt erősítő vegyes gazdaság
rendszerében fokozódó funkciózavarok alakulnak ki. A
kultúra visszaszorul a magánéletbe, az egyéni elsajátítás (fogyasztás) tárgya lesz. így a kultúra totalitása egyre kevésbé érvényesül,' a kultúra egyre inkább
a szükségszerűség, a mindennapi taposómalom birodalmát
életpótlékként kiegészítő luxuscikkek, presztízsfogyasztás világává válik. Bizonyos rétegek luxusáért,
maguk teremtette kompenzációs világáért viszont a társadalomnak nagy árat kell fizetnie. Hisz a kultúrának
éppen azok a vonatkozásai sorvadnak el, amelyeket
Leslie White, Jurij Lotman vagy E.Sz.Markarjan koncepciója kapcsán felidéztünk. A kultúrában elsorvadnak a
társadalmi integrációs, kohéziós erőt adó, a társadalmi információ hatékony újratermelését, továbbadását és
megőrzését biztosító funkciók, mechanizmusok. A rövid
távú gazdasági felívelést és politikai stabilitást amely a már említett legitimáló funkcióból következik
- a társadalom kaotikus állapota válthatja föl.
A kultúra nélkülözhetetlen. A gazdaság és a politika
uralma alatt egzisztáló, megosztott világunkban a kiutat a demokratikus közösségi szocializmusnak mint történelmi formációnak a kibontakozása jelentheti. Ez a
forma nem negligálja az áru-, pénz- és piaci viszonyokat, viszont a társadalom alapjában olyan közösségi
tulajdonformák életre hívását segíti elő (a plurálissá
váló, politikailag még mindig túlsúlyos politikai intézményrendszer segítségével), amely a szocializmusnak
mint világtörténelmileg politikai formának a megszüntetése perspektíváját is előkészíti. A demokratikus
közösségi szocializmus ezáltal lehet erjesztője annak
a társadalmi folyamatnak, amely a több évszázados politikai fejlődést
betetőző despotikus-bürokratikus
politikai szocializmusnak a meghaladását irreverzibi- 11 -

lis folyamattá teszi, és előkészíti a politikai szocializmus demokratikus formáját arra a történelmi feladatra, amely a tulajdonképpeni, marxi-lenini értelemben vett szocializmus alapgondolata volt. Ez az alternatíva a gazdasági és politikai öncél történelmi meghaladásának, a kulturális fejlődés kibontakozásának az
alternatívája.
Úgy gondoljuk, a hangzatos szólamok helyett végre
szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a politikai
szocializmusok eddig megvalósult formái
objektíve
rendkívül ellentmondásosan viszonyulnak saját kultúrájukhoz. A modern kapitalizmus ^^.gól felfogott gazdasági érdekből - Önmaga stabilitásának és továbbfejlődésének érdekében - sokkal "barátibban" viszonyul a
kultúrához. A despotikus-bürokratikus szocializmusokban a kapitalizmuséhoz hasonló felismerések még nem
történtek meg, mivel eddig a valóság nem élezte ki
végletesen a politika és a kultúra (gazdaság) közötti
ellentmondásokat.
A voluntarista tervek - 20 év alatt túlszárnyalni a
kapitalizmust, lerakni a szocializmus alapjait, illetve befejezve a szocializmus építését - puszta légváraknak bizonyultak, és buborékként pattantak szét a
valóság vastörvényein. Az elmélyülő gazdasági válság,
a termelési módban kiéleződő gazdasági ellentmondások
lassanként nyilvánvalóvá teszik, hogy fel kell tenni a
kérdést: quo vadis kultúra? Mert a mélyben az alapkérdésre kell válaszolni: quo vadis szocializmus?
Hogy mennyire szerteágazó és bonyolult problematikával
állunk szemben, befejezésül egy a valóság által felvetett problémát szeretnénk röviden elemezni. A példával
az előző teoretikus fejtegetésekre támaszkodva, de
életközelibben "élesben" szeretném felvillantani a politika és kultúra viszonyát...
"
Napjainkban, az ún. "településrendezési terv" kapcsán
egyre mélyebb konfliktus bontakozik ki Magyarország és
Románia, illetve e nemzeti kisebbségek sorsában "érdekelt" európai országok és Románia között.
.
;
Olvasva a különböző szervezetek tiltakozó manifesztumait, szembetűnő a kultúra szó előfordulásának gyakorisága.
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Az emberi történelem tradícióit hordozó és megtestesítő (szimbolizáló) kis falvak sorsáról van szó, azokról, amelyeket buldózerek fenyegetnek. Fenyegetik egyrészt a múlt objektiválódott eredményeit, emlékeit, s
másrészt fenyegetik az itt lakó emberi közösségeket
is. E közösségek pedig hordozói - ugyanúgy, ahogy a
székelykapuk, a sírkövek, a templomok stb. - a múltnak, mert a közösségekben továbbél az, ami a mai kort
elválasztja a múlttól.
3

A szervetlen, kívülről jövő kultúraváltás bonyolult
jelenségével állunk itt szemben? A lokális kultúra veszélybe kerül, de másrészről vajon egy új kultúra ígéretét hozó átfogó civilizáció megszületését regisztrálhatjuk? Vajon elegendő-e, ha a "jó" kultúra pártját
fogjuk a "rossz" civilizációval szemben?
A történelem elégszer bizonyította, hogy a haladás kataklizmák, antagonisztikus konfliktusok nélkül nem
megy, s azok, akik a kultúra védelmezői voltak, nagyon
gyakran valami emberileg, lokálisan érthetőt, sőt etikusát fogalmaztak meg, csak éppen igazságuk alulmaradt
a történelem igazságával szemben. Ha a történelmet
föllapozzuk, akkor megszámlálhatatlanul sok hasonló
tényre bukkanunk: az emberiség történelme tele van
sírkereszt nélküli, megjelöletlen, elpusztult (asszimilálódott, eltorzult, kiirtott stb.) kultúrák tömegével.
Ám joggal vetődik fel a kérdés, hogy miféle modernizáció az, amely - sejtéseink, ,híreink szerint - modern
sivatagi körülményeket teremt az áttelepített embereknek? Rideg "félkomfortos" blokkházak, nem emberléptékű környezet stb. Tehát itt nincs szó olyan civilizációs haszonról még a legelemibb tárgyi környezet
szintjén sem, amely történetileg indokolná a régi kultúra erőszakos megsemmisítését.
Ha a kérdésben tisztán akarunk látni, akkor úgy kell'
fogalmaznunk: a konfliktus csak megjelenési formája
egy általánosabb konfliktusnak, ami a politika és a
kultúra között zajlik és amely konfliktus a keleteurópai országok mindegyikére jellemző. Legföljebb még
nem okozott olyan akut válságot, mint Romániában. A
politika primátusára működő társadalmak - az újkori
történelem tanúsága szerint - szüntelen konfliktusba
kerülnek saját kultúrájukkal.
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Hogy ezt megértsük, vegyük elő illusztrációnak a "német kérdést", és e vonatkozásban tekintsük át a romániai településrendezés kapcsán felmerült olyan kategóriákat, mint állam, nemzet, nemzetiség, kultúra, politika.
Az alapkérdésünk, a téma fő ellentmondását magában
foglaló kérdésünk így fog hangzani: vajon a politikai
i?
szuverenitás kiterjeszthető-e a kulturális örökségre?
Az első, rövid időszakban az NDK politikusok abban az
illúzióban éltek, hogy az egész német földön szocialista típusú német államot lehet létrehozni. Ennek a
politikai törekvésnek a hiábavalóságát azonban hamar
fölismerték, és ettől kezdve 180 fokos fordulattal az
NDK politika a külön kapitalista és külön szocialista
állam teóriáját hirdette. Sőt. Minden egységesítő törekvést, gondolatot (amit korábban maga is hangoztatott) mint az NDK szuverenitása elleni támadást fogott
és fog föl a mai napig. Az NDK fölmérte lehetőségeit,
nevezetesen, hogy a szocialista német állam a korábbi,
történeti német államnak csak egy területén valósítható meg, s ettől kezdve-a független szocialista német
államiság kérdése áll a politika középpontjában.
Természetesen azt, hogy az NDK a német nép történetikulturális örökségének az igazi letéteményese, elméletileg is meg kell alapozni. Erre vállalkozott például
Erhard Hexelschneider és Erhard John A kultúra mint
egységesítő kötelék? Vita az "egységes német kultúrnemzet" teóriájával című munkájában.
Az elmélet első lépése az állam és a nemzet azonosítása. E tézis szerint a szocialista német állammal létrejött a szocialista német nemzet is, hiszen "a nemzetet az állam politikailag konstituálja". Azaz: a politikailag kialakított államhatárokon belül a politikai
aktus következtében egy saját, az egész (történeti)
német nemzettől elkülönülő szocialista német nemzet
született.
Ha a szerzők gondolatait értelmezzük, itt a romániaival éppen fordított helyzet van. Románia több nemzetiségből alkot - politikailag - egyetlen nemzetet. Az
-
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NSZK és NDK esetében pedig a két állam két eltérő nemzetté vált, egy "szocialista német nemzetté" és egy
"kapitalista német nemzetté". A közös bennük csupán a
"nemzetiség" (Nationalitat). A két szerző német vonatkozásban a következőképpen határozza meg a nemzet és
nemzetiség fogalmát. "Az alapvető különbség (az NDK-t
és az NSZK-t illetően) a szociális alapban van, s ez
feljogosít bennünket arra, hogy két nemzetről beszéljünk. A nemzet az NOKrban a szocialista német nemzet,
és a nemzet az NSZK-ban a kapitalista német nemzet.
Mivel ezek a német nép és a német nemzet korábbi történetének az eredményei, mindkét nemzetnek azonos a
nemzetisége." Az NDK ideológusok szerint "a kapitalista német nemzetben" tehát "német nemzetiségűek" élnek,
ahogy a "szocialista német nemzetben" is "német nemzetiségűek" .
Mi itt Magyarországon éppen a nemzetiségi (sőt nemzeti!) közösségre, azonosságra hivatkozva szólunk bele a
romániai magyars '.g dolgába. Csak csodálkozhatunk tehát
az NDK-beli politikusok türelmén, amikor nem utasítják
vissza a magyarok Romániával szembeni kritikáját. Hiszen, amiként az NDK nem szól bele a szuverén NSZK-ban
élő német "nemzetiségiek" ügyeibe, ugyanúgy nem tűri
el, hogy az NSZK-ban - német-német alapon - beleszóljanak a szuverén szocialista német nemzet "nemzetiségi" politikájába.
A "nemzetiség" történelmi és jelenkori közössége, azonossága tehát semmiféle ürügyet nem jelenthet egy politikailag önálló állam (nemzet) belügyeibe való beavatkozásra - az NDK felfogása szerint.
Ha megszűnt az egységes német nemzet (csak a "nemzetiség" azonossága maradt), akkor mi a helyzet a korábbi
- nyilván egységes -kultúrával? A "magyar" íelfcgás a "nemzetiség" történeti azonossága, közös gyökerei miatt egységes kultúráról beszél.. Sőt: nyomatékosan szeretnénk
rámutatni arra, hogy a magyar felfogás a romániai magyarokat nemcsak magyar "nemzetisegueknek" tartja, hanem - a történeti múlt és a megőrzött magyar kultúra
miatt - a magyar nemzet részének is. Ez a - nyilván
hivatalosnak tekinthető - álláspont fogalmazódott meg
például Szűrös Mátyás 1988. augusztus 20-i egri ünnepi
beszédében. Tehát Erdély magyar nemzetiségének tárgyi,
közösségi, szellemi kultúrája kitörölhetetlenül a magyar kultúra részét képezi. A mai (román) történelem
új politikai konstitúciói ugyanis nem érinthetik a
- 15 -

történetileg akkumulálódott kultúrát, annak szuverenitását. A politikai szuverenitás tehát nem terjedhet ki
a történeti-kulturális szuverenitásra a magyar politika álláspontja szerint.
A két idézett német szerzőnek gyökeresen más a felfogása. Többek között arra a lenini gondolatra támaszkodnak, amit Lenin a Kritikai kérdések a nemzeti kérdés tárgyában című írásában fejtett ki. Minden nemzetben két kultúrát találunk, egy haladó és egy reakciós
kultúrát. A kultúra az osztályszerkezettől meghatározott, s mint ilyen, az elnyomott osztályok vagy az
uralkodó osztályok kultúrája lehet.
Lenin sokat elemzett gondolatában 'nem akarunk különösebben elmélyülni, sem abban az értelemben, hogy menynyi volt benne az aktuálpolitikai elem, sem hogy milyen értelemben használta a kultúra fogalmat stb.
H? egy korábban egységes kultúra két "részre" osztható, akkor mindaz, ami jó, pozitív, ami haladó stb.,
nyilvánvaló, hogy a "szocialista" német állam (nemzet)
kultúrájának öröksége. A többi pedig elvetendő, nem
számít. (Logikailag: az a kapitalista német nemzet
örökségéhez tartozik.) Vagyis előáll a logikai sor:
szocialista német állam, szocialista német nemzet,
szocialista német kultúra.
Nyilvánvaló, hogy ha a politika primátusa érvényesül,
akkor a múlt, a jelen és a jövő kultúrája maga is politikailag "konstituálódik", politikaira csupaszodik.
Azaz a kultúra elveszíti történelmi dimenzióját, öncél
jellegét és pusztán eszközszerepbe kényszerül, pusztán
csak a (mai politikai) funkciója számít. A kultúra ebben a felfogásban eszköz, a politika cél - hogy a korábban már idézett Lukács-gondolatot parafrazáljuk.
A politika primátusa nemcsak "térben", az NDK territoriális határainak vonatkozásaiban érvényesül, hanem az
"időben" is. Azaz: a jelen politikája visszamenőlegesen okkupálja a múltat, a történelmet. A politika nemcsak a mai államhatárokat alakítja ki, nemcsak a ma
élő nemzedékek kultúráját szabályozza, hanem a már nem
élő nemzedékekre, tevékenységeikre, alkotásaikra is
kiterjeszti hatalmát.
•
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Példálózzunk magyar-román vonatkozásban: ha mondjuk
egy székelykapu a magyar politikai-kulturális-történeti önazonosság kifejezője kétszáz éve, akkor a politikai jelleg változásával (az államhatárok megváltozásával, a román nép-nemzet-kultúra elemévé válásával) a
román felfogás alapján elveszíti "jogát" történeti
identitására: a román kultúra részévé válik. A politikailag konstituált román,kultúra (nép, nemzet, politika stb.) pedig "tetszésé szerint" korlátozhatja vagy
megsemmisítheti a magyar, történetileg kialakult kultúrát.
A román gyakorlat és az NDK elmélet alapján általánosíthatunk: a politika primátusára működő társadalmi
rendszerek a politika átfogó volta, túlsúlyos jellege
miatt a kultúrát térben és időben korlátozzák, azaz a
mindenkori politikai konstelláció képére szabják.
A magyar-román konfliktusból páratlan elméleti
probléma állt elő. Magyarország mint a politika primátusára működő társadalmi rendszer a román politikával
szembeni kritikájával közvetlenül ugyan a magyar vagy
más nemzetiségű falvak megtartásáért lép fel, de közvetetten - kétségbe vonja a politika primátusára
működő rendszerek "mindenhatóságát", és Lenin Állam és
forradalomjának a "politikai jelleget" felszámolni
akaró álláspontjára helyezkedik. Nem véletlen, bármily
abszurd is, ha a magyar politikában végbemenő változások nyomán az NDK közvéleményében - kívülállóként csak
annyit tudok mondani: nyilván hivatalos sugalmazásra erősödik a meggyőződés, hogy Magyarországon "növekszik
a kapitalizmus".
.....-.,•,
Ne vezessen félre senkit az előzőekben elemzett példa.
Az legföljebb csak plasztikusan megmutatta, hogy milyen irracionális fogalmi következtetésekig lehet elmenni, ha a politika túlsúlya nyomasztóvá válik.
Példák tucatjait hozhattuk volna föl saját házunk tájáról is az 1945 utáni kitelepítésektől kezdve a "településfejlesztési koncepcióig", a politikai döntések
nyomán elsorvadásra ítélt magyar falvakig, kisvárosokig. Beszélhettünk volna az iskolakörzetesítésről, a
kultúrájukat vesztett és új kultúrát soha el nem nyerő
ingázók, munkásszálláson lakók százezreiről vagy újabban: az összes idejüket munkaidővé változtatni kényte- 17 -

lenek tömegéről. Elemezhetnénk, hogy milyen kulturális
(gazdasági) eróziót váltott és vált ki az alacsony
képzettségű munka preferálása a társadalomban. Megkérdezhettük volna, hogy a politikai bezárkózás mekkora
gazdasági károkat okozott a magyar népnek azzal, hogy
a szocialista kulturális forradalom kezdeteitől jószerivel nem tanultunk idegen nyelveket...
Nem az NDK-ról vagy Romániáról volt tehát szó. E két
ország legföljebb ügyetlenül és durván csinálja azt,
ami a politikai típusú rendszerekben normális létforma, s így kifecsegi azok titkait. A jelenségek mögött
a politika és a kultúra konfliktusa van."
Kultúra és Közösség, 1988. 5.sz. 26-43.0.

NÉMETH JÁNOS I3TVAN: A KULTÚRA TERRORJA
(Kultúraelméleti esszé)
"Népművelői-karvezetői éveim kedves emlékei közé tartozik a Nógrádi Menyecskekórussal megélt néhány esztendő. A lelkes asszonyokkal töltött - sokszor persze
nehezen átizzó - próbák, szereplések soha nem csituló
izgalma, a muzsikálás önfeledt öröme, fáradtsága mindennapi életünk részévé vált. A továbblépés érdekében
az asszonykórus szép, ám hosszabb távon egysíkú hangzását hangszerkísérettel, netán vállalkozó férfitársakkal szerettem volna gazdagítani. Meghívtam egy
idős, közismerten jólciterázó bácsit, jönne közénk néhány próbára. "Mit nem képzel, tanító úr - csodálkozott rám udvariasan -, nem érek én arra rá, citerázni,
muzsikálni dologidőben, na nem - mondta, a nagyobb
nyomaték kedvéért1 fejét is buzgón ingatva. - Mennyit
tudok én dolgozni az alatt a két óra alatt, amire maga engem elhívna. Szó sem lehet róla."
A tartózkodó falusi muzsikus emlékét a közelmúltban
erősítette föl bennem egy népszerű zenei műsor élménye. A közeli Burgenland egyik kis falujában mutatott
be a műsor egy muzsikáló parasztcsáládot. Idősek és
felnőttek, iskolások és pici gyerekek muzsikáltak vagy
- 18 -

tizenöten, hegedűvel, énekszóval, szívvel, lélekkel és
megfogalmazott büszkeséggel, megható emberi magatartással. Az említett két közösség között elenyésző a
földrajzi távolság. Ám az életvitel, az emberi kapcsolatok, a kulturális viszonyok tekintetében szembetűnők
az eltérő jellegzetességek. Vajon mi okozza a sem
földrajzilag, sem történetileg nem indokolt különbségeket a nógrádi és burgenlandi parasztok között? Miért
illeszthető ott, a rendezett gazdakörnyezetben, a nemzedékeket összekötő muzsika a mindennapok ritmusába,
és miért zárkózott itt partikularitásának árnyékmunkáiba a világéletében úgyszintén dolgos tsz-nyugdíjas?
E kínosan akutális "miértekre" kísérel meg válaszolni
az alábbi kultúraelméleti esszé, abban bízva, hogy az
íróasztal melletti töprengés tanulságos csendjéből sikerül utat találni az újraébredő közösségek lelki
egészségét hirdető mindennapi muzsikálás máshoz nem
hasonlítható, gazdag világába.
A diktatúra kultúrája

:
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A diktatórikus szocializmus feltételei között kialakuló kulturális viszonyrendszert a következő meghatározók szerint összegezhetjük. 1. A társadalom minden
szférájára jellemző, hogy elsőbbséget élvez a politikai hatalom megszerzése és megtartása. 2. Ennek következtében a kulturális érintkezések is erősen átpolitizálódnak, a szűken szakmai kérdések is politikai jelentést, jelentőséget kapnak. 3. A hatalom abszolutizmusát igyekszik alátámasztani azzal, hogy csak az egyirányú, "felülről lefelé" ható érdekeket ismeri el, az
ellenvéleményre, mindenfajta pluralizációs törekvésre
hisztérikusan reagál, ezek képviselőit, mint tudjuk,
"diffamálni kell, morálisan vagy ténybelileg ártalmatlanná tenni". 4. A kultúra is törvényszerűen a hatalom "szolgálólányává" válik, annak direktíváit demonstrálja sajátos eszközeivel. 5. E kulturális terror
tartalmában zárt, jól irányítható int.óyményrendszert
épít ki magának - a kultúrházaktól a csasztuskabrigádokig -, funkciójában a politika céljait szolgálja, a
befogadók egyéniségétől, társadalmi környezetétől teljesen függetlenül. 6. Mindennek következtében a kultúra befogadóiban és "életben maradt" létrehozóiban,
közvetítőiben kialakul a terrorral szembeni "Galileiattitűd", melynek lényege a látszatazonosulás, követ- 19 -

kezménye pedig az egyéni és közösségi
pangásra ítélő stagnálás, hanyatlás.

energiákat

A részletezett kulturális viszony jól kiolvasható a
korabeli kultúrafelfogásokban. A terror kulturális
"ideáltípusait" a korabeli ideológusok - Zsdanovtól
Horváth Mártonig - a kommunizmus teleologikus látomásától túlfűtötten ontották magukból. Ezekben a megfogalmazásokban a "kulturális értékek" mint a politikai
harc eszközei jelennek meg, és az osztályharc abszolút értéke nyer mindenekfölott felszólító jelentőséget. Ezekre a definíciókra a "kell", a "kultúra beviszi", a "kulturális élet feladata", "a kultúra eszközeinek segítségével" stb. a jellemző. E típusok külön
érdekessége, hogy a kultúra itt kapja új jelentésárnyalatát, a cselekvő "kulturálódási". A jó munkás az
osztályharc győzelme érdekében folyamatosan kulturálódik, vagyis mindennap ennyi és ennyi Sztálint. Lenint,
Rákosit olvas, hogy jobban menjen a munka, a szövőnő
szemináriumon kulturálódik, egyáltalán, mindenki kulturálódik valahol az osztályharc sikere érdt.:ében ünnepélyeken, gyűléseken, az új éra kultúrházainak
demonstratív nagytermeiben munka- és szabad időben -,
mindenki számára folyamatosan megvilágosodik a forradalmi küzdelmek jelentősége, története, a nagy vezérek
stratégiája, életrajza... A "kulturált", illetve a
"kultúra" ebben a korszakban alakul át minősítő jelzőből önállósodott névszóból felszólító jelentéssel bíró
igévé. A kulturált, kultúra, kulturálódik elkülönítés
nyelvünkben tehát egyáltalán nem játék a szavakkal,
hanem nagyon is jelentős társadalmi gyakorlat leleményes gondolati árnyalása, kifejezése. A diktatúra kulturálódása felszólító értelmű, agresszív, valóságidegen. Teljesítése és nem teljesítése egyaránt rossz
közérzetet szül, lelkiismeret-furdalással párosulva. A
nyílt szembenállás lehetetlen, az azonosulás kényszerű. A kulturálódás ilyen felfogása és gyakorlata csak
a társadalmi elidegenedést fokozza, formálisan gátolva
a viszonyok kultúrájának létrejöttét.
A politikai diktatúra a szocializmus első éveiben hazánkban is létrehozta a kulturális viszonyok zárt játékterét. Külön érdekesség, mennyire "szervesen" illeszkedett ez a törekvés a hagyományos magyar kulturális struktúrához, gyakorlathoz.
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A felvilágosodás és a reformkor a mi nyelvünkben is
létrehozza a sajátosan értékelhető kulturális gondolkodást. A nemzeti függetlenség hiánya a klasszikus fogalmaknál is szorosabbra zárja a kultúra fogalmát és
gyakorlatát, a nyelvre, az oktatásra és a műveltség
állapotára szűkítve azt. E területek intézményesülése
határozza meg a kulturális életet a második világháborúig. A magyar kultúraelméleti gondolkodás e "küldetéses" jellege a Monarchia rövid néhány évtizede alatt
változik, bővül, ám a vesztes háború, Trianon katasztrófája, az ellenforradalmi korszak korlátozott demokráciája ismét gátja lesz a kulturális viszonyok szerves kibontakozásának, és a politikai intervenciót segíti az elemi iskolától az irodalmi életig.
Az elméleti örökség futó számbavételekor sajnálatos
tényként rögzíthetjük, hogy a nemzeti hagyomány és a
szocializmus művelődéspolitikája - ha más-más politikai előjellel is - egyaránt a kultúra zárt felfogásának és csökevényes, a mindennapi élettől nagyrészt elidegenedett kulturális gyakorlatnak kedvezett. így következhetett be a kultúrák nagy hasadása, a törésvonalak mentén napjainkig mélyülő szakadékokkal,fájó áldozatokkal. Ezek közül rövid kiemelést érdemel a korszak
értelmisége mint a változások morálisan és egzisztenciálisan egyaránt megtört csoportja.
Bibó István elemzéseiből pontosan tudjuk, mennyire hiányzik nemzeti múltunkból az értelmiség szakszerűségének társadalomformáló hatása, mennyire felemás az értelmiségi magatartás a hatalom szolgálata és a szakszerűség érvényesítése között. Sajnos, ez a feszültség
a szocializmus eddigi évtizedeiben nem csökkent. A korábbiakhoz viszonyítva annyi eltérés azért szembetűnő
- és ez nagyon fontos -, hogy a hatalom ezúttal úgy
kívánta meg e rétegtől a demonstratív szolgálatot,
hogy nem tekintette szövetségesének, sőt nemegyszer
ellenségként aposztrofálta az értelmiséget. Ez az "elutasító viszony jutott kifejezésre a hamis egyenlősdiség jegyében megvalósított értelmiségi "trónfosztásában", a világméretekben is meghökkentő alulfizetettségben, a hatalmi propaganda nyomán beindult és beláthatatlan károkat okozó értékfelfordulásban, a nehezen
visszafordítható kontraszelekciós folyamatok napjainkban csúcsosodosó káros hatásában. A szerepkonfliktusra
kényszerített értelmiséget a hatalom nem megnyerni a- 21 -

karta-, hatalmi eszközökkel egyszerűen megkövetelte tőle az "azonosulást", céljai feltétlen kiszolgálását.
Ennek esetleges kritikája, megtagadása egzisztenciális
problémákat jelentett - és jelent sok esetben még napjainkban is. így persze, a diktatúra tompulásával, a
kultúra sajátosan "lebegő" helyzetbe került. A szélsőséges manipulátorokat elsodorta a történelem vihara, a
kultúraközvetítő értelmiség pedig direkt hatalmi utasítások híján sem volt képes, de nem is akarta a "kultúra terrorjában"- profanizálva - a "terrorista" szerepének vállalását, inkább passzivitásba húzódott. Ha
a hatvanas évektől nem is kényszerítették megalázó
helyzetekbe, szakértelmét, valódi hivatását ma sem honorálja érdeme (funkciója) szerint a politika. E nyomorúságos helyzet következményei :"az értelmiségi de valváció, a kultúra terrorjának "lebegő státusa", a
társadalmi gyakorlat s ezen belül is a mindennapi élet
tartós "leszakadása" az államosított művelődésről, külön utak keresése állandó politikai, szakmdi, emberi
feszültségekkel. Kínál-e vajon megoldást e helyzetből
a hetvenes évektől beindult "kulturális" felszabadítás"?
A terror kultúrájától a kultúra terrorjáig
Nyilvánvaló, hogy a szocialista művelődésügy torzulásait a politikai szféra meghatározó fölénye okozta. Ez
az átpolitizált kulturális gyakorlat elfoljtotta mind
a szűkebb szakmai érdekek, mind az állampolgári, illetve közösségi öntevékenységek dinamizáló hatását,
befagyasztva így a kulturális szféra életképességéhez
nélkülözhetetlen társadalmi energiákat.
Szinte hihetetlen, milyen rövid idő, alig néhány év
alatt "megtalálta" a terror kulturális akarata a maga
intézményi-szervezeti modelljét, a kultúrházat, mely a
diktatúra fénykorában mutatott ugyan némi vitalitást,
ám a politikai rendszer fokozatos átalakulásával tényleges támasz nélkül maradva - teljesen perifériára
szorult. A nagytermi agitatív demonstrációk, a politikai és társadalmi ünnepek külsőségekben gazdag dekorativitása, a közösségi formákat nem is feltételező, monumentalitásra törekvő belső térképezés, a felnőttoktatás "tananyagának" és követelményrendszerének mennyiségi vonatkozásai, az amatőrmozgalom oly sokszor erőltetett hurrá-optimizmusa mind-mind jelzik csupán ezt a
"politizált modellt", a kultúra "terror-intézményét".
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Sajnálatos tény, hogy e röviden felvázolt gondolkodásmód és intézménytípus maradványaival a szükségesnél
gyakrabban találkozunk a gyakorlatban és a kutatásban
egyaránt. Éppen azért fontos e modell alapos ismerete,
mert a politika a hatvanas évektől érzékelhető önmérséklése a módszereken változtatott ugyan, de a lényegi
problémák továbbra is élők. Ebben az időszakban váltja
föl az átpolitizált kultúrát az "államosított modell,
melyben a politikai direktívák csak áttételesen jelennek meg, ám a velük kapcsolatos állampolgári viszony
nagyjából változatlan. A terror kultúrája ekkor alakul
át a kultúra terrorjává. Intézményesített formájában
pedig az államosított kultúrjavakat szuggeráló közművelődési intézményhálózattá. Ki ne ismerné a gondolatkör leszármazottai között is élen járó művelődési
otthonokat, klubokat, központokat, melyeket az esetek
nagy többségében némi gyanakvással figyel falu és város apraja-nagyja egyaránt. Az erőforrásoktól függően
teremnek itt ATI-tanfolyamok, szabás-varrás körök,
nagyrendezvények és erőtlen amatőrcsoportok az ország
minden pontján és "házában", szabva-varrva-vezetverendezve ugyanazokat a sablonokat, uniformizálva és
elszürkítve minden sajátosságot, megfeledkezve a környezet által meghatározott "kereslet" valóságáról.
Vagyis ez a munka, a munkatervekbe turmixolt kultúra
változatlanul életidegenül lebeg a valóság fölött. A
kulturális terror lényege éppen ebben az idegen, államosított tekintélyben ragadhadható meg.A valós cselekvések korlátozottsága mellett az államosított intézmények változó színvonalon kínálják a kulturális pótcselekvés alkalmait. Ennek a helyzetnek a pszichikai következményei széleskörűen ismertek.
Aki nem olvas ennyi és ennyi könyvet, nem megy el havi
egyszer színházba, hangversenyre stb., elkerüli a kultúrházat, az ifjúsági klubot, az amatőrcsoportot, a
tanfolyamot, aki a napi 10-12 órai munka után képes
lerogyni a televízió kommersz műsorai elé és elaludni
mellettük, az bizony nenn kulturálódik, nem lesz"teljes
ember, egyre inkább eltávolodik a szocialista embertípus ideáljától.
A kulturális terror ott lebeg mindenhol, ahol valami
hiány, valami megoldatlanság, valami ellentmondás van.
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Ha nem vagyok közéleti ember, nyilvánvalóan nincs politikai kultúrám, ha elégedetlen vagyok a munkámmal,
természetesen hiányzik a munkakultúrám, öltözködésemből a divat, magatartásomból a viselkedéskultúra, életemből pedig a nagybetűs Kultúra. Ezért nem is lehetünk elég értékesek, elég műveltek stb. A kultúra terrorja nem megmutatja, hanem elleplezi a valóságot, annak sok-sok fogyatékosságát. Érdekes módon, ahol az
állampolgárok kiküzdötték maguknak a hatékony politikai intézményrendszert, ott kialakult a politikai kultúra is, ahol szükséges az a jól mérhető műveltség,
ott helyén van a tudás presztizse, ahol hatékonyság
nélkül elképzelhetetlen eredmény, ott példamutató a
munkakultúra. A mindennapi élettől elkülönült kultúra
így lesz a hétköznapok mumusa, az Önkizsákmányoló munka robotárkaiból nézve a "ráérők huncutsága", a szerencsések passziója, rossz emlékű megfogalmazások
szerint: "a nem termelők fogysztási luxusa". Ez a terror-állapot minden ellentmondásosságával együtt és attól függetlenül jól tervezhető és dokumentálható. Az
államosított szféra központi tervei - korszerűbben:
ajánlásai, keret-jellegű megfogalmazásai - vízesésszerűen végigáramolnak az államigazgatási és intézményi
hierarchia minden szintjén. A tervek egyre sokszínűbbek, egyre gazdagabbak lesznek, sok esetben példamutató szakszerűséggel készülnek. Legalább egy évvel
"előre látják" a nagy rendezvényeket, a tanfolyamok
tematikáját, a "spontán" klubok, körök foglalkozási
rendjét, tartalmát. Az ilyetén tervezés legfőbb előnye, hogy kiválóan dokumentálható. Az el- és beszámolók végtelen sorához alapanyagot biztosítanak. Minden szép, minden tökéletesen üzemképes ebben a rendszerben, amíg a hétköznapi valósággal nem szembesül.
Persze tapasztalatom szerint ez a rideg tény sem a
"koncepcionálisan" dolgozó népművelőket, sem a hivatali rendre ügyelő apparátusokat nem zavarja. A közönség
pedig már réges-rég leszokott arról, hogy véleményét
szervezetten artikulálja. Lényegében az egyetlen eszközt alkalmazza; amely hagyományosan a rendelkezésre
áll: távolmaradásával nyilvánít véleményt. Közben marad a csendesen, de biztosan mérgező rossz lelkiismeret a kulturálódás alkalmaiból kimaradó állampolgárokban, halmozódik a kulturális, morális csőd a társadalomban, zavarok keletkeznek az érintkezésben, a befelé
forduló életvitelek képtelenek lesznek egy önálló társadalmi integráció kiküzdésére, ezt átadják az elide- 24 -

genedett hatalomnak, mely ismét mindent meghirdet a
jólét, a szociális kibontakozás, a kulturális kibontakozás érdekében, holott a "könnyebb" utat választva,
ismét a "veszteséges termelést" menedzseli, hozzájárulva ezzel az önkizsákmányolás fokozásához és - a kör
bezárult. A kultúra terrorja, úgy tűnik, stabilabb
alapokon nyugszik, mint a terror kultúrája.
Érdemes számba venni, kiknek, kinek az érdeke - a történelmi fejlődés objektivitásához igazodva, azt időlegesen és sikerrel megzavarva - a kultúra terrorjának
tartósítása, a társadalom mind szélesebb hányada számára oly kínos és kényszerű állapot elnyújtása, sokszor az általános megújulást is gátló erőltetése.
1. Mindenekelőtt azoknak, akik a sztálinizált marxizmus zászlóvivőiként "kiküzdötték" a "kulturális értékek" államosított pozícióját. (Lásd ennek prototípusát
Király Istvánnak az "Ökológiai" vitához írt tanulmányában.) Elismerve bizonyos történelmi létjogosultságát és eredményét ennek a "küzdésnek" az akkor megszerzett órpontokhoz való makacs ragaszkodást inkább a
magas presztízsű beosztások magyarázzák - tanszékek,
kutatóintézetek, kiadók, igazgatási és politikai beosztások "vezérlőpultjai" -, mint a hajdani forradalmi
lelkesedés. Ők azok, akik a szocialista kultúra klaszszikus értékeit féltik a részleges kulturális versenyhelyzettől, a társadalmi öntevékenység ún. keményebb
formáitól, mint az egyesületek, autonómiák, alternatív
mozgalmak. Órájuk gondolt Lukács György, amikor híres
Parocci-levelében a sztálinizmus nemzedékeken átívelő
továbbélésére hívja föl a figyelmet.
2. Félelmüket részben alátámasztja a "hiszékenység
vámszedőinek" gátlástalansága, akik a "kulturális reform", "intézményi megújulás" címén elárasztják bóvlival, kommersz kínálattal az atyáskodó gondoskodás alól
szabadult, de az évtizedes káöültságtól még zsibbadt,
önálló arculattal még alig rendelkező közönséget. Am
ehhez tudni kell, hogy ezért nem a társadalmat kell
továbbra is kulturális "pépekkel" bénítani, hanem segíteni kell abban, hogy az első fertőzéseket "túlélje", és erősödjön immunrendszere. A "vámszedők" azonban a kultúra terror-állapotban érdekeltek, hiszen amíg kábult a "nagy test", ők addig piacképesek.
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3. A politikának és állami adminisztrációnak taktikai
értelemben szintén kedvező ez az állapot. Egyrészt jól
áttekinthető,
viszonylag
olajozottan irányítható,
költségvetésbe, munkatervekbe, alacsony, magas, kövér,
sovány stb. programokba csomagolható, áttekintése nem
igényel nagy szellemi erőfeszítést, így a legkülönfélébb koordinációs bizottságokban is "szót értenek"
kulturális "témában". A javak újraelosztásában komoly
zavart is okozna, ha valaki netán a "viszonyok kultúrája"
ürügyén a termelés kultúrájára, a képzés fontosságára, a nyelvtudás beruházására, az emberi kapcsolatok gondozására javasolna beruházási összegeket.
Pedig a hasonló javaslatok közel negyvenéves hiánya
mostanára fogja megbosszulni magát, infrastruktúránk
fejletlenségében, fiatalságunk jelentős részének paszszivitásában, a fogyasztási egyensúly megbillenése után nyilvánvaló erkölcsi labilitásban...
4. Érdeke a jelen állapotok tartósítása a kulturális
szakértők jó részének is. Azoknak, akik megszokták és
megszerették a jelenlegi feltételek közötti munkavégzésüket, akik egyéni szenvedélyüket kapcsolni tudták a
kulturális intézmények lehetőségeivel - amatőrmozgalom, drága technikák használata, emberi, vezetői kapcsolatok, társadalmi mobilizáció stb. -, privát adottságaiknál magasabb színvonalén. Ezen a szálon formálódott a művelődési otthonok jelentős része kultúr-rendőrök féltve óvott KRESZ-parkjává vagy félművelt önmegvalósítók prédájává.
5. Végezetül nem teljesen elfogadhatatlan ez az állapot mindazoknak, akik mindenféle "külső okra" - kimondatlanul a kultúra terrorjellegére, elérhetetlenségére
stb. - hivatkozva, távol maradnak a szűken vett kulturális alkalmakról, és életvitelükbe sem építik be a
kulturális minőséget. Nógrádi tsz-parasztunknál maradva - a társadalmi elidegenedés mellett - az is fontos
szempont távolmaradása mellett, hogy lényegesen egyszerűbb, kevesebb erőfeszítést igénylő munka az esti
kapálgatás, matatás, mint a citerakíséret.
A kultúra terrorja kapcsán megvalósult viszonyrendszer
látszólag minden résztvevő számára elfogadható, fenntartásához a társadalmi munkamegosztás minden területén fűződik valamilyen érdek. Valójában ez tényleg
csak a látszat. Ha nem történik fokozatos vagy látvá- 26 -

nyos változás, akkor tartós lesz a stagnáció, a tényleges lejtőre jutás végső veszélyével. Egy ilyen mértékű társadalmi konfrontáció pedig, félő, a kultúra
terrorjának ismét igazi arculatát mutatná föl: a terror kultúráját. Sajnos, ilyen jellegű meghasonlás
nélkül is sokakban fölvetődik a rövid távú "rendcsinálás" elméletileg szinte perverz igénye. Sokszor nagyobb hangon jelentkezik ez az igény, nagyobb önbizalommal hisznek a "kedvező" fordulatban, mint a szerény
mértékű, de létező és megindult kulturális reform hívei, a társadalmasulás lehetőségéért dolgozó elhivatottak, legyenek bár kutatók, politikusok, népművelők
vagy pedagógusok. Mert van ilyen törekvés a hetvenes
évek közepétől, változó intenzitással, hol agyonhallgatva, hol sikeresen szerveződve, de létezik olyan érdek is, mely a kultúra terrorjának meghaladását célozza meg. Munkájuk nyomán rajzolódnak ki a kulturális
reform törekvései: miként változott a határozatok és
állásfoglalások koncepciója a hatalmi-taktikai elemek
hangsúlyozásától a hosszú távú stratégiák irányába,
hogy a paternalista struktúrát hogyan tudták színesíteni az öntevékeny, alulról építkező, egészséges kezdeményezések, műhelytevékenységek vagy hogy a parancsuralom ridegségét milyen fokozatokban váltja föl
a szakszerűséget feltételező és igénylő irányítási
stílus, és az ideológiacentrikus állami támogatások
automatizmusát milyen arányban sikerült helyettesíteni
a kulturális érdeknyilvánosság politikai küzdelmeivel
a kormányzattól a helyi tanácsokig.
A kultúra terrorjának stagnációja,- a hivatalos, politika tanácstalansága okozza, hogy az alternativitás-vágy
az utóbbi években, hónapokban évtizedek óta nem tapasztalt hevességgel nyilvánul meg. A vallási és hitélet iránti intellektuális érdeklődés fokozódása, a
legkülönfélébb ifjúsági és felnőtt-mozgalmak, a természetvédelem ürügyén nyilvánosságot keresők autonóm
törekvései, az ellenzékinek minősített, valójában'a
politikai demokrácia hatarait tágítani szándékozók
"értelmiségi találkozói", a párton belül egyre határozottabban elkülönülő konzervatívok és következetes reformpártiak véleményütközései, a kulturális élet minden színterén folyó önállósodási törekvések mind-mind
reményt keltő változásokat jeleznek, amelyekben a közös nevezőt a személyiség szerepének változtatása jelenti, a társadalmi viszonyait tudatosan formálni ké- 27 -

pes individuum kiküzdésének a vágya. E rokonszenves és
a sztálini mechanizmusokat végképp felszámoló, a demokratikus szocialista alternatívát megvalósító programban általában minden "központi törekvés" kemény és
szakszerű kritikára számíthat. Minden jel szerint ez a
sors vár az államosított kultúra terror-mechanizmusaira is.
Ennek következtében legalább két jelentős változásra
kell fölkészülnie a közeli jövőben a "szűk" értelemben
megszokott "kulturális szférának". Az államosítás "expanzív gondoskodásában" megnyilvánuló ridegséget fel
kell hogy váltsa az állami szubvencionálás társadalmilag - regionálisan és helyileg - intézményesített
kontroli-mechanizmusának pezsgése-. Ez egy bonyolult
átalakulási folyamat, melyre az időbeni elhúzódás szomorú ténye a jellemző. Mégpedig a szürkeállományokban
elraktározott szocializációs élmények rendkívül lassú
bomlási, felezési, avulási ideje okozza ezt. Ezért áll
most terhes bosszút a "belépő nemzedékeken" az elődök
elhibázott politikája, és teszi unokáink sorsát is
hátrányos helyzetűvé jelenünk korlátozottsága. Tragikus példát citál az utóbbi hónapokban a sors számunkra. Az Erdélyből menekülő magyarok, a romániai nemzetiségi atrocitások valósága szinte lebénította a társadalmat. A szolidaritás cselekvő működésének zavarai,
a szélsőségek
megfogalmazódása, a partikularitáshoz
való kicsinyes ragaszkodás erkölcsi roncsolódása egyszerűen abból fakad, hogy ez a probléma közel negyven
éve eltűnt az iskolából, a tömegtájékoztatásból, a
közgondolkodásból. A mai harmincévesek és a fiatalabb
generációk egyszerűen nem hallhattak a szomszédos országokban élő, hárommilliót is meghaladó magyarságról.
A magyar politikai vezetés és oktatásügy súlyos bűne
ez, olyan következményekkel, melyek miatt az utókor
szinte biztos, hogy a legelmarasztalóbb jelzőkkel fogja illetni jelenünket. Joggal. Hányan kerültek e gond
említése és hirdetése miatt az "ellenzékiek" padjára,
hány tragédia lett volna elkerülhető, ha nem vélt politikai tapintatra, hanem a nemzetközi jog adta lehetőségekre alapoztak volna a döntésben illetékesek.
Sajnos, a hibás döntések igazából most és a jövőben
"csattannak" majd, olyanokra hárítva a terheket, akik
a legkevésbé felelősek a kialakult helyzetért. Az említett példához hasonló tapasztalatokkal zsúfolt társadalmi gyakorlatunk és a határuktól való megszabadu- 28 -

lás időzítése valójában kiszámíthatatlan, noha nem reménytelen. Az államosítás módszereinek átalakulásával
párhuzamosan jelennek meg a kultúra társadalmasítását
eredményező, a helyi érdekeken alapuló kezdeményezések, egyesülési törekvések. Jelenlegi helyzetüket ismerve, úgy érzem, több bennük a reményt adó lehetőség,
mint a valóságos eredmény, de már szerény létük is
mérföldkő. A kultúra terrorja elleni küzdelem legmozgékonyabb alakulatai ezek. Vagyis a társadalmi demokratizálódás alapsejtjei, így joggal igényelhetik a
szocialista államtól az anyagi támogatást is. Itt is
igazolhatnánk, miszerint a szocialista kultúra nem
attól szocialista és magasabb rendű, hogy az állam
mindent bekebelez, hanem attól, hogy a szocialista
társadalmi viszonyok biztosítják a legjobb feltételeket a társadalmi érintkezések kulturáltságához, az emberi lényeg társadalmi azonosságához.
Sajnos, ettől a céltételezéstől szinte beláthatatlanul
messze sodródtunk, mégis a szocialista világrendszerhez viszonyítva nem kilátástalanul messze. Vagyis az
állam legyen önmérséklő a kultúra terror-jellegű formáinak támogatásában, de pénzügyi közreműködése nélkül elképzelhetetlen a társadalmasított formák életben
maradása, vagyis itt a pénzügyi jelenlét fokozása indokolt. Mert ezek nem a szocializmus ellenére, hanem
annak érdekében jönnek létre, ha a bürokráciában sikerül időben fölgyorsítani azt a bizonyos "avulási" sebességet, és fölismerni a megújulásban saját fennmaradásának emberileg-nemzetileg hitelesíthető módját.
Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kultúra
társadalmasulása, vagyis a viszonyok kultúrájának kibontakozása nem csupán az "államtól" kíván új stílust,
hanem az állampolgári magatartásban és viszonyrendszerben is változást feltételez. A helyzet lényegét
mondjuk el, ha arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a
kultúra terror-állapotából megszabadulva mutatja meg
igazi erejét, az embert újra és újra próbára tevő szerepét, történelmi jelentőségét. Ekkor válhat emberségünk, tarsadalmasultsagunk mértékegységévé.
Valóság, 1988. 12.sz. 15-27.0.
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RADICS KATALIN: ÚJ MŰVELŐDÉSPOLITIKA FELÉ
A művelődés helye a társadalom értékrendjében
A magyar társadalom iskolázottsápi színvonala nemzetközi összehasonlításban nem tekinthető megfelelőnek.
Ha csupán a létfontosságú gazdaság igényeit vesszük is
figyelembe, elodázhatatlan az exportképes, zömében
több és korszerűbb szellemi munkát tartalmazó termékek
előállítása. Ehhez a munkaerő folyamatos és korszerű
képzése, a foglalkozás szerkezetének az átalakítása
szükséges. Napi szükséglet a munkaerő átáramoltatása
az iparon belül - a kvalifikáltabb munkát igénylő területekre; - a kitermelő ágazatokból a feldolgozóiparba ; sőt az iparból a szolgáltatási és az információs
szférába. Sürgősen át kell tehát alakítani a műveltségi szerkezetet. A műveltség társadalmi értékrendben
alábecsült helyzetéből adódik, hogy egyes jelentős
társadalmi rétegek nem érdekeltek abban, hogy magasabb
iskolázottsági szintet szerezzenek. Más társadalmi
csoportokat viszont az iskolarendszer helyenkénti szűk
befogadóképessége tart vissza a képzéstől.
"Az aktív életkorú népesség szabadidőt kitöltő tevékenysége nem elsősorban a művelődésre, hanem az anyagi életfeltételek bővítésére irányul. Bérezési rendszerünk jól ismert visszássága a magasabban kvalifikált és a szellemi munka nem kellő megbecsülése. Külön
kiemelendő, milyen kirívóan kedvezőtlen és káros hatású a tudást elsősorban közvetítő pedagógusok helyzete.
Társadalmi' déljaink elérését a közeli és távolabbi
jövőben egyaránt veszélyezteti a látszólag mindig indokolható, ám lényegileg elfogadhatatlan anyagi szűkösség, amely az oktatást, a tudományt és a kultúra
alkotó és közvetítő műhelyeit sújtja.
Olyan új művelődéspolitikai koncepciót kell kialakítani, mely megérdemelt helyére emeli és társadalmi cél-,
jainkból egyenesen következő megbecsülésben részesíti
a művelődést.
A művelődéspolitika központi kérdése: az oktatás
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Hogyan értékelhetjük a magyar oktatási rendszer jelenlegi színvonalát és minőségét? Ha ezt a magyar társadalom és gazdaság mai foglalkoztatási igényei szempontjából mérlegeljük, gyenge pontjai ellenére sok tekintetben megfelelő. A népgazdaság szakképzett munkaerő iránti szükségletét - a hiányszakmák és a "túlképzés" tűréshatáron belüli tünetei ellenére - kielégíti.
Elhelyezkedési gondjai főképp a gimnáziumot végzett,
szakképzetlen lányoknak vannak.
Ez a kép azonban az oktatási és foglalkoztatási rendszer összefüggésének a jövő szempontjából legveszélyesebb csapdája. Arra a rövidlátó következtetésre látszik ugyanis vezetni, hogy a közvetlen, rövid távú
foglalkoztatási igényeket még pontosabban felmérve,
még szűkebbre kellene szorítani az általános műveltség
magasabb szintjét nyújtó gimnáziumok tanulóinak létszámát, még pontosabb tervezéssel kellene kiképezni a
leendő szakmunkásokat és diplomásokat. A kívánatos
irány azonban ennek éppen az ellenkezője.
Az oktatási rendszert - az oktatási folyamat időtartama és különösen hatásainak késleltetett jelentkezése miatt - hosszabb távlatok figyelembevételével kell
megtervezni. Bármennyire szorítanak is napi gondjaink,
több évtizedre kell előre tekintenünk. A fejlettségben
előttünk járó országok tapasztalataiból
kiindulva
hosszabb, tíe belátható időn belül általánossá kell
tenni a középiskolai oktatást, s ennek megfelelően arra alkalmas időben - fel kell emelni a tankötelezettségi kort.
Az érettségit adó középiskolát végzettek aránya nem
süllyedhet a mai - már így is alacsony - hányad alá.
Mivel a demográfiai folyamatok alakulása miatt ez
évtől a nagyobb létszámú korosztályok lépnek a középiskolába, ez azt jelenti, hogy semmiféle forráshiány
nem indokolhatja a szükséges intézményhálózat és az
egyLJ
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a középiskolát végzők arányának csökkenését. Amikor
pedig a demográfiai hullám "levonulása" után újra alacsonyabb létszámúak lesznek a középiskolába kerülő
korosztályok, a korábbi nagyobb létszámot kell ebben
az iskolatípusban megőrizni, sőt ha lehetséges, emelni is. Ha ezt sikerül elérnünk, az ezredforduló környékén - a mai 37 százalékkal szemben - a középiskolás korú népesség kb. 70 százaléka részesül majd érettségit nyújtó középfokú képzésben.
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A szakképzés, szakmunkásképzés irányítóit különlegesen
nehéz feladatok elé állítja, hogy egyszerre több,
egyenként is bonyolult problémát kellene sikeresen
megoldani. Első helyen említem a szakképzés mai széttagolt, szűk és nem konvertálható szakmai struktúrájának átalakítását. Az egyes speciális szakmák helyett
szakmacsoportok ismereteit és készségeit
kellene
ugyanis elsajátíttatni. Ez a rendszer - mivel a specializált ismeretek átadását a munkáltatóra hárítja ellentétes a szakmunkásokat alkalmazó vállalatok érdekeivel, amelyek azonnal munkába állítható, kész szakembereket várnak a szakképzéstől. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják: legyőzhetők az érdekellentétek, és
megvalósítható az a gyakorlat, hogy a vállalatok nagyobb részt vállaljanak a szakképzési feladatokból.
Eközben sürgősen ki kell alakítani a szakmai átképzés
és továbbképzés jól működő rendszerét is."
A felsőfokú képzésben részt vevők számát és arányát
növelni szükséges. A sok éve elhatározott korszerűsítés nem halasztható.
"Csak egy korszerűbb belső szerkezetű, teljesítménycentrikus felsőoktatás 'alapján felelhetünk meg a jelenleginél nagyobb, rohamosan növekvő szakemberszükséglet igényeinek. Nagy biztonsággal - ismét csak az
előttünk járó országok példája alapján - előre jelezhető ugyanis, hogy ezek a szükségletek az ezredforduló
körül (a mai, 10 százalékot alig meghaladó aránnyal
szemben) meg fogják követelni, hogy egy-egy korosztály
25-30 százaléka diplomát szerezzen. A teljesítményközpontú felsőoktatás külföldi példái arra engednek következtetni, hogy a diplomát megszerzők ilyen arányának eléréséhez egy magas igényeket támasztó felsőoktatási rendszerben ennél jóval - s nemcsak 1-2 százalékkal - több alsó évfolyamos hallgató indulására volna
szükség. Ezen túl: a mai, a nappali képzésnél általában alacsonyabb színvonalú esti és levelező képzés helyett a munka melletti képzés új, korszerűbb formáit
kell kialakítani - továbbtanulási, továbbképzési és
átképzési céllal egyaránt.
Néhány, munkaerő-szükségletét tekintve jól tervezhető
és más területen nehezen alkalmazható szakmát (pl. or;

.
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vosképzést) kivéve a felsőoktatás ilyen jellegű kiterjesztése elkerülhetetlenül háttérbe szorítja a jelenlegi munkaerő-szükségleten alapuló hallgatói-létszámtervezést. S mindennek el kell vezetnie egy olyan pozitív és negatív következményeket egyaránt kiváltó rendszerhez, amelyben az állam nem vállal felelősséget
a hallgatók diploma utáni elhelyezkedéséért, s a felsőfokú oktatás kereteinek kizárólag az intézmények befogadó képessége szab határt. Jobb pályaválasztási tanácsadással és ösztöndíj-politikával lehet megelőzni
az egyes humán szakmák (pl. szociológia, irodalomtudomány) - némely nyugat-európai országokban ma tapasztalható - túlképzési jelenségeit."
Lehetővé kell tenni a külföldön folytatható önköltséges (vagy ottani ösztöndíjból fedezett) felső szintű
tanulmányok folytatását, illetve saját felsőoktatási
intézményeink kapuit is ki kell tárni a külföldi oktatók és hallgatók előtt.
"Lehet, hogy ez a változás csak úgy oldható meg, ha a
felsőoktatásban áttérünk a tandíj rendszerű - és ösztöndíjjal, szociális segéllyel visszatérített - oktatás finanszírozására. Végső soron ez sem eredményezne
mást, mint az oktatás ingyenességének mai elve, de lehetővé tenné a felsőoktatásba való bejutást - önköltséges alapon - azok számára is, akik nem érik el a
tandíj-visszatérítéshez szükséges (ma a felvételhez
szükséges) tanulmányi eredményeket.
Egyenlőbb esélyeket!

, I

A társadalomnak korrekciós mechanizmusokat kell működtetnie a közösség szempontjából nem kívánatos különbségek lehetőség szerinti csökkentésére. A rosszul értelmezett egyenlősítés jegyében ez, még a legutóbbi
időkben is, nálunk gyakran "felülről lefelé" - a magasabb teljesítmény lenyesése formájában - működött.- A
művelődcGbcri különösen fontos, hogy éppen ellenkezőlen
menjen végbe ez a folyamat: az esélykülönbségek kiegyenlítése az elmaradók felemelését szolgálja.
Először is fel kell hagyni az ideológiai premisszákból
eredeztetett korrekciós mechanizmusokkal. Csak részben
azért, mivel a "fizikai dolgozók" vagy a munkásosztály
kategóriáin alapuló, esélyegyenlőtlenségeket kiküszö- 33 -

bölő eljárások társadalmilag nem maradéktalanul igazságosak. Az ilyen alapon megvalósított
korrekció
ugyanis akaratlanul is alkalmas a súlyosabb hátrányok,
markánsabb esélykülönbségek elfedésére, figyelmen k í vül hagyására.
. . .. ,.-:. ,•..•-:
., -..••
Valószínű, hogy a mélyebb elemzés is négy csoport felkarolását, segítését teszi szükségessé:
- azokét, akik saját egészségi állapotuk miatt nem képesek a művelődési-oktatási folyamatnak-a többség számára adott útját járni,
- azokét, akik családjuk jövedelmi és szociokulturális
adottságai miatt többoldalúan hátrányos körülmények
közül indulnak,
- azokét, akik területi-települési szempontból példáu]
a kisközségek művelődési lehetőségeinek, intézményeinek elmaradottsága miatt indulnak hátrányos helyzetből,
- negyedikként ehhez egy minőségében más jellegű c s o port kapcsolható, azoké, akik nemzetiségi-etnikai létükboi eredően igénylik a társadalom segítségét ahhoz,
hogy a többségi nemzettől eltérő kulturális azonosságukat megörizhessék-megtarthassák.
.-.-..•.
A hátrányok korrekciójának ú j alapokra
helyezése
azonban nem járhat együtt a bármilyen szempontból k i ugróan tehetséges egyének és kollektívák különleges
gondozásának elhanyagolásával. A tehetségek kifejlesztésének közösségi érdekéből kiindulva a tehetségápolás
sajátos formáit és kifutási lehetőségeit kell megteremteni. Hamis ellentéteket állítanak fel azok, akik
alternatívaként tüntetik fel a művelődés területén a
tehetséggondozást és a hátrányok korrekcióját.
Öntevékenység és sokféleség

:

Mindenekelőtt a művelődés vonatkozásában is ismerjük
el a társadalom természetes állapotát: a közösségek és
egyének helyzetéből, műveltségi szintjéből, érdeklődéséből, ízléséből eredő sokféleséget. Ez a sokféle csoport, egyén és közösség teremtse meg saját művelődési
formáit, "műfajait", intézményeit.
Mit jelentene ez a gyakorlatban? Bármiiyen művelődési
céllal - a kamarazenéléstől a hajómodell-építésig, a
színház- vagy folyóirat-alapítástól az ismeretterjesz- 34 -

tésig - hozhasson létre és tarthasson fenn saját anyagi forrásaiból művelődési intézményt egyén vagy közösség, egyesület vagy társadalmi szervezet. Foglalja ez
magába e műhelyek, tevékenységek sajátos, irányzatos
arculatának elismerését is. Tekintsük ezt úgy, mint a
társadalom művelődési öntevékenységének eredményét.
A piacorientált tevékenységet s gyakori következményét, a kommercializálódást nem lehet "kiiktatni", de
lehet vele szemben ellensúlyt teremteni a haszonra nem
törő művelődési öntevékenység feltételeinek megkönnyítésével. Például az adóalapból való leírás lehetőségével lehet a vállalatokat ösztönözni arra, hogy ilyen
intézmények működtetésében részt vegyenek. A kommercializálódás másik, fontosabb, egyben tartós és eredményes ellenszere azonban a társadalmi méretekben megnyilvánuló - természetesen csak Hosszabb távon elérhető - igényszint növelése lehet, mégpedig a műveltség
jelentős emelésével.
Állami és tanácsi feladatok
Tegyük világosabbá és a nyilvánosság előtt ismertté a
kormányzat és a tanácsok feladatait, a közöttük lévő
munkamegosztás elveit.
A művelődési kormányzat adjon elvi fogódzót a tanácsoknak (ahogy néhány területen már ma is történik)
művelődéspolitikai irányaik kiválasztásához, módszereik, eljárásaik kialakításához, intézményrendszerük
kívánatos alakításához, de direkt módszerekkel ne irányítsa őket.
Világossá kell tenni, hogy az állam "ellátási kötelezettsége" mely területen és hogyan tartandó fenn. E
tekintetben nagy a zavar. Az állampolgári kötelezettségként értelmezett közoktatásban - s a hozzá kapcsolódó tankönyv- és tanszerellátásban, a pedagógusképzésben - nem vonható " kétségbe az állam "ellátási kötelezettsége". Azt viszont már tisztázni kell, hogyan
értelmezhető ez a szakképzésben, az át- és továbbképzésben és a felsőoktatás egészében. Nem világos, hogy
a posta sokat bírált, de mással mindeddig nem helyettesített hírlapterjesztési "ellátási kötelezettségén"
túl kinek és hogyan van - s van-e egyáltalán - "ellátási kötelezettsége". Van-e még a megyei moziüzemi há- 35 -

lózatnak? Alapítólevelük szerint általában van, gazdasági szabályzórendszerük szerint nincs. A valóságban
hol megfelelnek egy ilyen igénynek, hol nem. Van-e kötelezettsége a könyvterjesztésnek - főképp a piaci haszonnal ma szinte nem járó könyvtárellátásban vagy a
kistelepülések könyvellátásában? És bár pillanatnyilag
szerencsére még működik, jogilag azonban tisztázatlan
a kötelezettség a tankönyvellátásban. A színházakra
nézve legyen-e valamiféle normatív (pl. 60 kilométeren
belül legyen elérhető) szabályozás, vagy - mint ahogyan ma gyakorlatilag alakul - függjön ez kizárólag a
tanácsi önkormányzat döntéseitől? Tiszta helyzetet
kell ezekben a kérdésekben teremteni, egyaránt figyelembe véve művelődéspolitikai és gazdasági-pénzügyi
szempontokat.
Kívánatos volna,ha a kormányzat eyyértelműen rögzítené
és a közvélemény tudomására hozná, melyek azok az országos jelentőségű és kihatású művelődési intézmények,
melyeket az állami költségvetésből ő tart fenn, s melyek tekinthetők következésképpen az állami művelődéspolitika letéteményeseinek (olyanokra gondolunk, mint
művelődési szerepében - bár ezt bizonyára sokan vitatják - a televízió és a rádió, néhány jelentős kulturális folyóirat, az Operaház és a Nemzeti Színház, esetleg más színház az Országos Széchenyi Könyvtár és így
tovább). Ezek körét úgy érdemes megszabni, hogy a
költségvetés fedezhesse működésüket, hogy ne kényszerüljenek bevételnövelő céllal a kormányzati művelődéspolitika irányvonalától eltérni. Ezektől az intézményektől és vezetőiktől kívánja meg a kormányzat az
általa meghirdetett művelődéspolitika egyértelmű képviseletét.
Művészet és tudomány - "irányítása"?
Valószínűleg minden olyan kísérlet kudarcot vall, mely
zárt rendszerként, előre pontosan meghatározható rendszerben kíván tételesen rögzíteni olyan értékrendet,
mely megszabná a művészeti, a tudományos (alapkutatás
jellegű) alkotó tevékenység irányait, lehetőségeit és
fejlődési útjait. A művészeti és tudományos tevékenység természetéből következik, hogy értelme az új létrehozása, s ez az újdonság mitől lenne művészeti vagy
tudományos jellegű, ha a politikai gondolkodás révén
előre meghatározható volna. Az új művészeti alkotás ,
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tényleges értékét az esztétikai, a tudományos újdonság
értékét pedig a szakszerű bizonyításból adódó ítélkezés utólag mérheti fel, döntheti el. A művészet-, illetve a tudománypolitika szemszögéből ez annyit jelent, hogy egyrészt minél szabadabb teret és lehetőséget kell teremteni mindkét területen a kísérletezésnek
- elvileg nem korlátozva az új kívánatos megszületését. Másrészt mivel gyakorlati, illetve elsősorban anyagi szempontból mégis arra kényszerülnek az anyagi
forrásokat birtoklók, hogy a megszülető új közül válogassanak, az esztétikai, illetve tudományos értékítélet közbeiktatásával kell - minden bizonnyal így is
a tévedés kockázatával - válogatni.
A művészeti vagy tudományos tevékenység "irányítása"
ezért, ha a szo szoros értelmében ertjük, értelmetlenség, ellentmond az alkotó tevékenység természetének.
Tehát a kutatás és a művészet szabadsága, illetve a
kísérletezés lehetősége álláspontjára kell helyezkedni.
Ez a tétel azonban elvi jellegű. Megállapítása így is
nagy jelentőségű, mert ma is érvényben vannak olyan
irányelvek, amelyek - például a társadalomtudományok
vonatkozásában - irányításról, "közvetlenebb pártirányításról" beszélnek. A deklaráció elvi jellege úgy
értendő, hogy szabad alkotás és kísérletezés folyik,
de sajnos korlátozott anyagi keretek között, adott
felszereltségű intézményrendszerben. A válogatás tehát objektív kényszerűség, de lehetőség is az értékes
törekvések felkarolására."
Társadalmi Szemle, 1988. 12.sz. 9-18.0.
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A NEVELÉS ÉS OKTATÁS KÉRDÉSEI ,v

MÁTRAI ZSUZSA: MIÉRT ÉS MIÉRT NEM?
- Modern társadalomtudományok az amerikai és a magyar
közoktatásban Ha valaki Magyarországon társadalomtudományi tantárgytörténetet írna,ez bizonyára ma sem lenne más, mint a
történelemtanítás története. Ugyanúgy, mint 1970-ben
volt, amikor az utolsó magyar tantárgytörténet Szebenyi Péter tollából megjelent. Ezzel szemben az Egyesült Államokban Henry Johnson 1915-ös tantárgytörténete Teaching of History címen jelent meg, míg a legújabb, a Hazel Hertzberg által írt 1981-es tantárgytörténet már a Social Studies Reform címet viseli.
Mi az oka annak, hogy az Egyesült Államokban a társadalomtudományi oktatás ahistorikus fordulatot vett, ugyanakkor Magyarországon azt változatlanul^ a XÍX."
századi hagyományoknak megfelelően, a történetiség uA kérdés első részét HazeL Hertzberg is feltette, és a
mélyebb okok keresésében a társadalmi modellelmélethez
jutott. Szerinte a tradicionális modellben, amely a~
preindusztriális társadalmakat jellemzi, a múlt-, a
jelen- és a jövőkép nem válik el az emberek tudatában
egymástól, amikor a változásokat érzékelik. A történelem itt még nem önálló, a vallásnak és a mitológiának
egy aspektusa. A progresszív modellben, amely az indusztriális társadalmak sajátja, megváltozik a helyzet. A jelen leválik a múltról, és elindul a jobb jövő felé. A változások egyrészt elkerülhetetlennek,
másrészt valami jobbat hozónak tűnnek. A történelem
világiasul és önállósul. Az általa "mai"-nak nevezett
modell a posztindusztriális társadalmakat jelenti. Itt
a jelen mind a múlttól, mind a jövőtől függetlenedik,
mindenfajta folytonosságérzés megszűnik, .>a,- múlt irre,levánsaá válik a vái Luzátsuk mayyarázaláuan. Hertzbery
szerint ez utóbbi modellben él az amerikai társadalom
a második világháború óta, és ez a mélyebb magyarázata
annak a jelenségnek is, hogy a társadalomtudományi oktatásban a történetiség elhalványodott.
1. További aspektusok a modellelmélethez
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a/ Posztmodern és szubmodern
Ma már általánosan elfogadott gondolat a társadalomtudományban a modernizáció és az indusztrializáció öszszekapcsolása. A XX. század második felének fejlődése
ismeretében az is nyilvánvalóvá vált, hogy az indusztrializáció két modellértékű szintje a
modernizáció
két szintjét jelenti. Ennek megfelelően azokat a társadalmakat nevezik indusztriális társadalmaknak, amelyek az első ipari forradalom szintjén modernek, vagyis társadalmi méretekben az elsődleges
szükségleteket elégítik ki. A posztindusztriális társadalmak viszont már a második ipari forradalom szintjén modernek, vagyis nemcsak az elsődleges, hanem a
másodlagos szükségleteket is képesek kielégíteni (vö.
jóléti társadalom fogalma).
Az Egyesül Államok a modernizációnak klasszikusan kétlépéses útját járta. Az első lezajlott a XIX. században, a második, a posztmodern szakasz a századfordulón kezdődött meg és a második világháború után bontakozott ki.
Ezzel szemben Kelet- és Közép-Európában a modernizáció
első szintje nem tudott "időben", azaz a XIX. században össztársadalmi méretekben kifejlődni. Ezt a lemaradást a szovjet modell kísérelte meg sikerrel behozni, melynek eredményei nemcsak a Szovjetunióban, de a
többi szocialista országban, így Magyarországon is a
60-as évektől mutatkoztak. Vagyis akkor, amikor a fejlett nyugatj .országok már a modernizáció második
szintjén voltak. A szovjet típusú modernizációt tehát,
amely az első ipari forradalom modernségét, az elsődleges szükségletek kielégítését valósította meg a második ipari torradalom szakaszában, meg kell kuionbóztetnünk a modernizáció mindkét klasszikus szintjétől.
Szabó Miklós magyar történész gondolatát átvéve, a
szovjet modellt .szubmodern modellnek nevezzük.
Mindez számunkra azért érdekes, mert a social studies
amerikai jelenlétének, illetve magyarországi felmerülésének ugyanazon időszakában, vagyis a századfordulótól kezdve napjainkig, az amerikai társadalomra a
posztmodernizáció, a magyar társadalomra a szubmoder-"
nizació folyamata volt a jellemző.
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b/ Koreszmék 1: társadalomelvű és államelvű
Szabó Miklós négy olyan filozófiai alapozású eszmekört
különböztet meg egymástól, melyek a modernizációhoz
kötődnek: a liberalizmust, a konzervativizmust, a demokráciát és a szocializmust.
Az Egyesült Államokban e négyből a liberalizmus és a
demokrácia emelkedett az uralkodó politikai ideológiák
szintjére. Az első a modern, a második a posztmodern
szakaszban, illetve már az abba való átmenet idején.
Ha az értéktartalom oldaláról nézzük ezeket az eszméket, akkor azt mondhatjuk, hogy a liberalizmusban a
szabadság, a demokráciában az egyenlőség a meghatározó
érték.

Magyarországon is megjelenik a liberalizmus a XIX.
század második felében, de az elkésettséget kifejező
államelvű félabszolutizmus keretei között. A modernizációnak két politikai-ideológiai alternatívája van az
első világháború után: a demokrácia és a szocializmus.
De a demokráciához kevés a gazdasági, a szocializmushoz kevés a politikai erő., Az első modernizációs kísérletet (1. 1918-19-es forradalmak) az államelvű
konzervativizmus próbálja elfeledtetni. Társadalompolitikai alternatíva helyett nemzetpolitikai alternatívát kínál, vagyis a társadalmi modernizációt egy más
dimenzióba kivetített neonacionalista programmal próbálja helyettesíteni. .• .•:.•:..;;-.. ;.. . • . • ;-,a-:, , :..
A második világháború után ugyanaz az alternatíva,
mint az első világháború befejeződésekor. A demokráciához ugyanannyira nincs gazdasági erő, mint akkor
volt, a szocializmushoz viszont a politikai erők
rendelkezésre állnak. A szocializmus mint a szubmodernízáció szovjet modellje az egyenlőség értékét próbálja következetesen érvényre juttatni.
A két ország tehát a modernizációhoz kötődő társadalompolitikai koreszmék tekintetében is eltérést mutat.
Az Egyesült Államokban a modernizáció a társadalomelvű
liberalizmus, majd demokrácia keretei között valósul
meg, Magyaföroszágon viszont a gyenge liberalizmus nem
tudott demokráciába' fordulni, helyette az államéivű
szocializmus vállalja fel és valósítja meg a modernizációs programot.
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c/ Koreszmék

2 : e g y é n é sközösség

.":••':••••"•, <:.:

Az első ipari forradalom korának volt még egy sajátossága: az egyén akaratának tiszteletben tartása a k ö zösségi korlátozással szemben.
A második ipari forradalom korában mind a poszt-, mind
a szubrnodernizáció szintjén álló társadalmakban olyan
koreszmék kerülnek előtérbe, melyek már nem az egyént,
hanem a közösséget részesítik előnyben.
A második ipari forradalomba való átmenet idején ezek
az eszmék valójában a liberalizmustól határolták el
magukat, amikor individualizmusellenességüket hangsúlyozták. A posztmodernizáció kibontakozása
idején
•pedig már a közösségi szemlélet elterjedését, illetve
az abból adódó veszélyeket jelzi a demokráciának az az
önkorlátozó megnyilvánulása, amikor az emberi és a
kisebbségi jogokat deklarálja.
Magyarországon a szocializmus a közösségei mindenek
fölötti értékké emelte, és egyszersmind szembe Is
állította az egyénnel. A többségi akarattal szemben az
egyénnek csak abba betagolódó érdekérvényesítése lehetett, az állampolgári jog inkább a közösség iránti k ö telezettségeket, mintsem az egyéni jogokat rögzítette.
Ezért van az, hogy a 70-es, 80-as években erőre kapó
hazai demokrácia erőteljesebben nyúl vissza az individuális, liberális értékekhez, és szabadságjogigényeit
inkább az emberi és kisebbségi jogok és nem a közösségi konnotációjú állampolgári jogok dimenziójában f o galmazza meg.
A két országot összehasonlítva, találunk egy közös
pontot. A második ipari forradalom korában mind a d e mokrácia, mind a szocializmus eszmekörében a közösségi értékek kerülnek előtérbe. Az inkább társadalomelvű demokráciában ez nagyfokú önkorlátozások között é r vényesül, az államéivű szocializmusbari éz egyéni akarattal szemben.
• :••< • •
d/ Koreszmék 3: egy más dimenzió - a nemzet
Az első modernizációs szinten a liberalizmussal párhuzamosan jött létre a nacionalizmus eszméje, amely a z
adott helyzettől függően nagyon sok mindent takarha-
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tott. De egy belső és egy külső programot mindenképpen. A két ország e tekintetben két szélső pólust képvisel.
.•..--.•;
Az Egyesült Államokban a nacionalizmus - belső programját tekintve - nem támaszkodhatott az Európára
jellemző nemzetállam eszméjére. Minthogy bevándorlók
társadalma volt, noha a bevándorlók zömükben akkor még
angolszászok voltak, a közös történelmen és közös kultúrán alapuló nemzeti egység híján, az azonos jogon és
mentalitáson alapuló amerikai egységet képviselték. Az
arnerikanizáció egy természetes asszimilációt jelentett, amely nem kényszeren, hanem önkéntességen alapult. Az amerikai nacionalizmus kifelé is teljesen defenzív volt. Nem a háborúktól,-a területszerzéstől
(hiszen terület volt bőven), hanem azok elkerülésétől
várták a fellendülést.
A posztmodernizáció korában a második világháború után
gyökeresen megváltozott a helyzet. Egyrészt gazdasági
erejénél fogva az Egyesült Áiiamok világhatalmi tényezővé vált, így offenzív lett kifelé a programja, másrészt az egyre növekvő, most már színes bevándorlási
hullám tarthatatlanná tette a melting pot belső asszimilációs koncepcióját. Megszületett a pluralizmus eszméje, amely a kettős identitástudat elismerésével próbálta összeegyeztetni az etnikai elkülönülés és az amerikai egység egyszerre jelentkező igényét.
A magyar nemzeti fejlődés nem egyszerűen európai, hanem csak közép-kelet-európai kontextusban értelmezhető. Magyarországon a nemzettel kapcsolatos belső és
külső problémák sohasem tudtak igazán nyugvópontra
jutni. A nemzeti identitást a XIX. század második felében két tényező zavarta. Az önálló nemzeti létnek az
osztrákokhoz kötődése (1. Osztrák-Magyar Monarchia) és
a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek
önállósulási, majd elszakadási törekvései. E két tényező a századfordulóra felerősítette a támadó jellegű
nacionalizmus eszméjét.
Az első világháború sajátosan oldotta meg a magyar
nemzeti identitástudat e kettős problémáját. Mind az
osztrákoktól, mind a nemzetiségektől függetlenné váltunk. A demokrata és a szocialista erők ezt a tabula
rasa helyzetet egy modernizációs program megvalósítá-
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sara próbálták felhasználni, de ehhez, mint már érintettem, mind a gazdasági, mind a politikai erejük kevés volt. A konszolidációt megteremtő konzervatív hatalom, minthogy sem a jogokhoz, sem a javakhoz való
egyenlőség eszméjét nem vállalta, a nemzeti újjászületést csak egy erősen neonacionalista alapon tudta
meghirdetni. A modernizáció feltételének a nemzetiségeket is magában foglaló területi reviziót tekintette.
A második világháború a neonacionalista politika kudarcát hozta. A szocializmus az internacionalizmus jegyében nemcsak a nacionalista politikát utasította el,
de ezzel együtt az önálló politikai alternatívakeresés, valamint a szomszédos országokban élő magyar
kisebbségekért való felelősség gondolatát is. A 70-es,
80-as években mindkét probléma felszínre tört, és erősen össze is kapcsolódott. A kérdés "újhullámos" neonacionalista vagy demokrata-pluralista kezelése a
posztmodernizációs program sikerének függvényévé vált.
Az amerikai és a magyar fejlödésút sajátosságai nyilvánvalóak. Az Egyesült Államokban a nemzeti szuverenitás elősegítette a modernizációt, majd a posztmodermzáció lehetőséget adott az etnikai emancipáció és az
amerikai egység ellentmondásának oldására. Ezzel szemben Magyarországon a nemzeti összetartozás gondolatát
vagy akadalyoztak"7 vagy erőszakolták, vagy agyonhallgatták. A modernizáció hosszan elnyúló történelmi folyamata először kiélezte, majd alkalmilag eliminálta a
nemzeti problémát. A jelen e tekintetben sohasem tudott leválni a múltról. Az identitástudat zavarai történelmi méretekben állandósultak.
e/ Koreszmék 4: történelem versus social studies
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a társadalomtudományi oktatás jellegét, tehát hogy alapvetően historikus vagy éppen ahistorikus, a modernizáció szintjétől
függő társadalompolitikai és nemzetpolitikai eszmék
együttesen határozzák meg. A társadalompolitikai eszmék közül a liberalizmus és a konzervativizmus, a nemzetpolitikai eszmék közül a nacionalizmus az, amelyik
a történelem relevanciáját a társadalomtudományi oktatásban biztosítja.A demokrácia és a szocializmus, valamint a pluralizmus és az internacionalizmus a jelenre orientált társadalomtudományi oktatást igényli, a
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social studies előretörésének segítője. Vagyis a társadalomtudományi oktatás jellegét tekintve, a paradigmaváltás a második ipari forradalomba való átmenet korára , a századelőre esik. Ez mindkét országra igaz,
mert mint majd később bizonyítani próbálom, a social
studies igénye mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon a század első évtizedeiben fogalmazódik
meg.
•
Mi az oka annak mégis, hogy Magyarországon a pradigmaváltás csak ciklikusan megújuló kísérlet maradt, vagy
hogy az Egyesült Államokban a második világháború
alatt valóságos értelmiségi tömegmozgalom követeli a
történelemnek a jogaiba való visszaállítását?
Az ok, úgy gondolom, az, hogy vagy nem alakul ki, vagy
felbomlik a klasszikus megfelelés a társadalompolitikai és nemzetpolitikai eszmék között. Ezekben az esetekben a nemzetpolitikai eszmék lesznek a meghatározók, és a social studies-szal szemben a társadalomtudományi oktatás historikus visszarendeződésének lesznek az elősegítői. Az előbbi esetet példázza Magyarország, amikor a nemzetpolitikai eszmék nem tudnak a
múlt örökségeitől megszabadulni, és a szocializmus
szubmodern viszonyai között a nemzeti identitástudat
problémái tartósítják a történelem centrumban maradását. Az utóbbi eset áll fenn viszont az Egyesült Államokban, amikor a második világháború eseményei újból
kiváltják a történelem központba kerülésének igényét.
Amikor tehát a második ipari forradalom korában a történelem hegemóniáját tapasztaljuk a társadalomtudományi oktatásban, akkor többnyire a nemzeti identitás
feldolgozatlan problémáit vagy valamilyen
nemzeti
vészhelyzetérzést találunk mögötte.
2. Social studies az Egyesült Államokban és
szágon
a/ A social studies típussi

Magyaror'

A social studies fogalmával azt a szemléletmódot vagy
tartalmat jelölöm, amely a társadalomtudományi oktatás
jelenorientált vagy jelenszempontú megközelítését fejezi ki.

A social studies-nak három típusát különböztethetjük
meg amerikai-magyar viszonylatban. Az első az amerikai
demokrácia eszméjéhez kötődő social studies, amely Edgár Wesley közkeletű meghatározásával "a társadalomtudományok pedagógiai célú egyszerűsítése".
A Magyarországon jelentkező demokrácia eszméjének hordozója a social studies második típusa. A századelőn
ennek képviselői voltak a polgári radikálisok, akik a
pozitivista szociológia elméleti talaján kívánták a
társadalomtudományi oktatást átalakítani. Az eszmei
jogutódok - a hazai társadalomtudományok fejlődési
ütemének megfelelően - a 70-es években a neopozitivista empirizmus, a 80-as években a politikai pluralizmus
gondolati háttere alapján fogalmazták meg reformigényüket.
A harmadik social studies típus a hazai szocializmus
eszmeköréhez kötődik. Filozófiai alapja a marxizmusban
megfogalmazott történelmi materializmus, mely háttér
lényegileg változatlan benne a századelőtől fogva. Sajátossága, hogy megtartotta az evolucionizmus gondolatát, és így társadalomfilozófiáját a történelmen belül, annak átstrukturálásával érvényesíti.
b/ Social studies az Egyesült Államokban
A social studies-hoz két refommozgalom kötődik az
Egyesült Államokban. Az elsőnek, amely a social studies mozgalmat elindította, 1916-tól számítják a kezjdetét, amikor is a National Education Association
Committee on the Social Studies kibocsátotta a jelentését. Ez az újonnan alakult bizottság - a Deweyféle pragmatizmus hatása alatt - a társadalomtudományi
nevelés legfőbb célját társadalmi hatékonyságában (social efficiency) látta, melyen azt értette, hogy szakítani kell a múltközpontú szemlélettel, és a jelen
igényei (vö. társadalmi rekonstrukció) szerint kell a
Az így felfogott social studies gondolata, noha széles
körben elterjedt, rövidesen kiváltotta a tudományos
körök kritikáját. Főként a történettudomány képviselői
próbálták elérni, hogy a társadalmi hatékonyság igénye
ne kerüljön végletesen szembe a tudományosság kritériumával.
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A második világháború és a hidegháború korszaka a történelem megerősödését és a social studies hanyatlását
hozta. Az újabb reform igénye a 60-as évek elején fogalmazódott meg, amely - mint az oktatás egésze nagyfokú központi pénzügyi támogatásban részesült. Az
ún. new social studies mozgalom már nem bizottságok
köré szerveződött, mint az előbbi, hanem a felsőoktatási intézmények által irányított projektek köré. Ezek
a projektek megegyeztek abban, hogy a neopozitivizmus
szellemében a bruneri kognitív fejlesztés paradigmáját
követték, a tudomány struktúrájának és kutatási metodológiájának az előtérbe állításával. Az első social
studies mozgalomban felvetődött prioritás kérdése megfordult a tudományosság kritériumának a javára.
A new social studies mozgalom azonban a 70-es években
belső paradigmaváltáson ment át, és ezzel új szakasza
kezdődött. A társadalmi hatékonysággal némileg rokon,
de kevésbé offenzív szempont nyert prioritást: a társadalmi relevancia szempontja. A társadalmi relevancia
gondolata mögött két új felismerésnek, az interdependenciának és a pluralizmusnak való megfelelés igénye
húzódott meg. Ezt *a váltást tükrözték az indoktrinációellenes értéknevelés, a globális nevelés és a multikulturális vagy multietnikai nevelés kiemelt aspektusai a társadalomtudományi nevelésben.
A 70-es évek második felében és a 80-as években a
posztmodernizációt követő korszak egy újkonzervatív,
vagy ha úgy tetszik, egy újliberális eszmei újjáéledésnek kedvezett. Első oktatási vetülete, a "back to
basics" ("vissza az alapokhoz") mozgalom a társadalomtudományi oktatást a XIX. századi hagyományokhoz próbálta visszavezetni. Ezzel magyarázható social studies-ellenessége és a historizáló történelemtanítás felélesztésére tett kísérletei.
c/ Social studies Magyarországon

•"

, , ;

.

Magyarországon, mint már utaltam rá, a demokrata beállítottságú polgári radikalizmus és a szocializmus
hívei követelték a társadalomtudományi oktatás social
studies típusú átalakítását. Ez a követelés századunk
első évtizedeiben merült fel először az 1899-es nacionalista szellemű gimnáziumi történelemtanterv beveze•
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tésének ellenhatásaként. És noha a polgári radikálisok
és a szocialisták egységesek voltak a nacionalizmus és
a múltközpontúság elítélésében, továbbá abban is, hogy
ehelyett egy szociológiai irányultságú társadalomtudományi oktatást kívántak volna, különböztek abban a tekintetben, hogy mit is értettek a szociológiai irányultságon. A két álláspont a pécsi szabadoktatási
kongresszuson ütközött a legmarkánsabban.
Pikler Gyula, aki a polgári radikális értelmiséget tömörítő Társadalomtudományi Társaság elnöke volt, a pozitivista szociológia elméleti talaján fogalmazta meg
a demokrata álláspontot. Eszerint, ha a történelmet
tanítjuk (ő ugyanis hajlott arra, hogy a történelemtanítást teljesen eliminálja), akkor sem önmagáért kell
tanítani, mert így elvonja a figyelmet a jelenről, hanem a társadalmi összefüggések megismertetése céljából. A kongresszus szocialista résztvevői viszont, pl.
Farkas István, Nyisztor György a történelmi materializmus szellemében, a kizsákmányoltak történeJmének a
tanítását és a gazdasági, termelési szempontok előtérbe helyezését követelték.
A két álláspont közül - melyek egyben a két hazai social studies koncepcióit is reprezentálták - az 191819-es forradalmak időszakában egy rövid időre az utóbbi valósult meg. A Közoktatásügyi Népbizottság 1919.
május 13-i rendelete, valamint az új tantervtervezet
meghagyta a kronologikus történelemtanítást, de a történelmi materializmus világnézeti prioritásainak megfelelően alakította át.
A nacionalista történelemtanítás demokratikus és szocialista ellenzéke a 26 éves konzervatív korszak után,
a második világháború befejeztével jut ismét szóhoz.
Egy olyan időszakban, amikor már csak egymás ellenében
volt esélyük a győzelemre. A szocialisták változatlanul- a 19-es álláspontot képviselték, a demokraták
azonban a szociológiai irányultságot megtagadva, a
történelemtanításért és ennek művelődéstörténeti átalakításáért szálltak síkra. Ennek oka kettős volt.
Egyrészt a történelmi helyzet, a háborús veszteség
megnövelte a történelemtanítás presztízsét, másrészt a
szociológiai megközelítés - a 19-es tapasztalatok
alapján - összemosódott a történelmi materializmussal.
Ettől akarták a demokraták elsősorban elhatárolni ma- 49 -

gukat. A két csoport két intézmény képviseletében próbálta megharcolni a maga álláspontját. A demokrata
szellemű Országos Köznevelési Tanács volt az új tantervtervezet készítője, amely egy művelődéstörténeti
koncepciót nyújtott be a szocialista erőket koncentráltabban felsorakoztató minisztériumnak. A minisztérium minden ellenvetése ellenére az 1946-os új tanterv a művelődéstörténeti, historikus irányt juttatta
győzelemre.
Az 1950-es fordulat lezárta a demokraták és a szocialisták közötti egyezkedés lehetőségét. Hosszú időre az
a típusú social studies győzedelmeskedett, amely nem
az evolucionizmus és a történelem ellenében, hanem annak
történelmi-materialista
átalakításával
adott
irányt a társadalomtudományi oktatás megreformálásának .
A demokrata álláspont a 70-es években tor újra utat
msgának, egy újabb reformhullám hatására, i-iegalakul a
Magyar Tudományos Akadémia Einökségi Közoktatási Bizottsága, ahol a demokraták két szárnyra szakadnak. Az
egyik, Szálai Sándor szociológus képviseletében a Pikler Gyula-féle koncepció felélesztője, és a történelemtanítás idejének rovására a szociológiai oktatás
előtérbe helyezését követeli. A másik csoportot Berend
T. Iván történész képviseli, aki egyetértett a modern
társadalomtudományok széles körének bekapcsolásával a
társadalomtudományi oktatásba, de a korszerűsített
történelemtanítás keretein belül. A vitában ez utóbbi
álláspont győzött, amelyet az 1978-ban belépő új tanterv legitimált.
.
Az új tanterv bevezetése óta eltelt 10 évben a gyakorlat a történelem prioritását mutatja, noha bizonyos új
társadalomtudományi nézőpontok beépültek az oktatásba.
Született azonban egy olyan elgondolás, amely a hazai
konszenzus lehetőségét a kétpólusú társadalomtudományi
oktatás megteremtésében látja. Ennek lényege az, hogy
a történelmet és a modern társadalomtudományokat nem
állítja szembe egymással, de nem is mossa Ö3sze a kétfajta nézőpontot, hanem a múlt- és jelenismeret képviseletében azonos súlyt szán nekik a társadalomtudományi oktatásban. A kísérlet szintjén 1985 óta folyik
ennek a koncepciónak a kipróbálása.
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3. Összegezés
Mint láttuk, az amerikai és a magyar társadalomtudományi oktatásnak, noha közöttük igen nagyok az eltérések, vannak bizonyos közös pontjaik. Mindkettőben a
századelőn jelenik meg a social studies igénye, a második ipari forradalomba való átmenet korában. De míg
az Egyesült Államokban, mely a modernizáció klasszikus
útját járja, a social studies a demokráciához kötődik,
addig Magyarországon - a megkésett modernizáció következtében - a szocialista eszmék talaján valósul meg.
Vagyis ami Magyarországon nincs, pontosabban csak most
van kibontakozóban, az nem általában a social studies,
hanem csak a szinkron társadalomtudományok nézőpontjaira épülő első típusa.
És most a kérdést az ellenkező oldalról nézve, ismét a
modernizációban találjuk a gyökereket. Az Egyesült Államokban nem váltak történelemhez kötődő erőkké a nemzeti identitástudat problémái sem, minthogy nem. a
múltba fordulástól, a folytonosságtól, hanem az átalakítható jelentől várták és kapták a megoldásokat. Ezzel szemben Magyarországon két tényező is erősítette a
történetiséget. Egyfelől, hogy az evolucionizmus - a
megkésettségéből adódóan - még a szociológiai szemléletet is áthatotta, másfelől hogy a nemzeti identitástudat állandósult zavarai kimutathatóan a közép-keleteurópai történelmi fejlődésben gyökereztek.
A jelen, illetve a múlt relevanciájának a gondolatát
ezek a tényezők vonzották vagy taszították a vizsgált
országokban."
Pedagógiai Szemle, 1988. 12.sz. 1136-1145.0.

BORA FERENC:
A NEVETÉSRE ÉPÜLŐ PEDAGÓGIA NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE
"Zsolnai József és Zsolnai László megfogalmazásában:
"Az iskolának alapvetően vidám helynek, a vidámság
házának kell lennie. A pedagógia pedig vidám tudomány
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lehetne". (Mi a baj a pedagógiával. Tankönyvkiadó,
Bp., 1987., 142.1.) A pedagógia akkor válhat "vidám
tudománnyá", ha tudatosan beépíti az elméletbe és a
gyakorlatába azokat a kutatási eredményeket, amelyeket
a nevetésről, a humorról, a derűről más tudományok már
közkinccsé tettek.
Szerény munkánkban - az alapvető művekre támaszkodva
-, a nevetés néhány pedagógiai összefüggését tárjuk
fel. Elemzésünkben felhasználjuk Séra László: A nevetés és a humor pszichológiája (Akadémiai K., 1983.
/második kiadás/), Henri Bergson: A nevetés (Gondolat
!<., Bp., 1986. /3. kiadás/), Szerdahelyi István: Az
esztétikai érték (Gondolat K., Bp., 1984.) Szalay Károly: Komikum, szatíra, humor (Kossuth K., 1^83.) című munkáját.
Nevetés és Kinevetés

.

- . . , _ .

A nevetésben elsősorban az öröm és a vidámság jut kifejezésre. Ha valamilyen esemény, tárgy, élmény a várakozásnak megfelel, ha valami felkelti az érdeklődésünket, megragad vagy megdöbbent bennünket, nevetéssel reagálunk rá. A nevetésben érzelmeink fejeződnek
ki, s ha ezek humorhoz kötődnek, kellemes lelki állapotba kerülünk. Ilyen esetben kedélyünk jó, a derű
feloldja a bennünk levő feszültségeket, megnyugszunk,
elengedjük magunkat, elernyedünk, pihenünk és szórakozunk. A derűvel a megajándékozás élményét éljük át,
s a nevetést szeretnénk újra és újra megismételni.
Pedagógiánk' akkor lesz igazán eredményes, ha figyelembe vesszük, hogy a gyerekek és a fiatalok szükséglete
a vidámság, a nevetés. Ha a humor örömet jelent számukra, ne jutalomként kapják egy-egy esetben, hanem a
természetes szükséglet folyamatos kielégítéseként. Ez
a nevelés és oktatás gyakorlatában azt jelenti, hogy a
pedagógus szemléletében, módszereiben, az iskolai és
iskolán kívüli tanulói tevékenységben általánossá és
folyamatossá válik a humor, a nevetés. Az iskola a tanulás keretében az intellektuális érzelmeket derűvel,
kíváncsisággal, vágyak valóra váltásával, humort tartalmazó élményekkel, ismeretszerzés örömteli és aktív
megszervezésével válthatja ki. Az esztétikai érzelmek
akkor kapcsolódnak jóízű nevetéshez, ha a tananyag, a
tanulók olvasmányai és szabadidős tevékenysége a je-
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lenleginél több és színvonalasabb "vidám elemet" tartalmaz. Az erkölcsi érzelmek - megfelelő pedagógiai
tudatosság mellett -, az erkölcsi magatartásra hatnak.
"Egy nevetséges fogyatékosságunkat mihelyt észreveszszük nevetséges voltát, igyekszünk megváltoztatni" írja Henri Bergson. Ebben az értelemben a nevelés segítségül hívja a tanulók önismeretét, önbírálatát,
melynek nagy ereje abban rejlik, hogy a rugalmas önfejlesztést (önnevelést) szolgálja.
A nevetés - pozitív nevelóhatások hiányában - szélsőséges indulatokat kifejező kinevetéssé alakulhat át.
Pedagógiai szempontból a kinevetés hátrányos a gyerek
és az ifjú személyiségének fejlődésére. Hatása büntetésben, megalázásban nyilvánulhat meg. A kinevetés a
hibát elkövetőket meggyötri, megrendszabályozza. Előfordul, hogy ártatlanokat pellengérez ki, s vétkeseket kímél meg, egyéneket és közösségeket félemlít meg.
A kinevetés (és mások kinevettetése) idegen a pedagógiától.
Élményre épülő nevetés
A pedagógiai eljárások, módszerek kiválasztása, a nevetés pedagógiai hatásainak alapos megismerése szempontjából fontos, hogy feltárjuk a legfontosabb nevetéskeltő helyzeteket. A humoros, vidám élmény egyik
lényeges feltétele az átélés, melynek hatására az események, információk sokaságából a leglényegesebbek kiemelkednek, s áthatják a teljes személyiséget. Az élmény akkor teljes, ha a gyerekek és az ifjak közvetlenül élik át a valós nevettető helyzeteket. Ilyenkor a
nevetés a "fölfedezés" öröméből táplálkozik.
. .
A humoros - nevetést előidéző - helyzetek közösségi
jellege a közösségi nevelés fontosságára hívja fel a
figyelmet. Közösségi szituációkban a nevetés átéléseit
döntő módon befolyásolja a társak magatartása. Ilyen
esetekben a közösség tagjai igazodnak a kialakult magatartási, viselkedési mintához. A közösségben más és
másképpen vált ki mosolyt és nevetést, mint az egyedül
átélt helyzetekben. "A közösség ereje erősebbé teszi a
közösség tagjait. Az együttes élmény nemcsak fokozott
öröm, hanem fokozott hatóerő is" - állapítja meg Mérei
Ferenc "Az együttes élmény" című munkájában (Officina
K., Bp., 1948. 62.1.).
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A család a saját "nevetési mikrostruktúrájába" bevezeti a gyerekeket. Ma azonban a kis- és a nagyközösségek
bizonytalan helyzetben vannak. A társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális élet, s maga a család is
gyökeres változás előtt áll. Ez egyrészről azt jelenti, hogy a családnak kevés lehetősége van a vidám, nevetéssel járó együttes élményekre. így a gyerekek és
ifjak vagy humorélmény' nélkül maradnak, vagy ellenőrizhetetlen negatív (olcsó) hatás éri őket. Az ellentmondást tovább mélyíti, hogy gyengén fizetett, rossz
közérzetű, kellően meg nem becsült pedagógusokra hárul
a "vidám iskola" kialakítása. A sokat szidott és elmarasztalt nevelési intézmények - s benne az óvodapedagógusok, a tanítók, a tanárok - mégis képesek megújulni, s összefogni a humorra és nevetésre épülő derűs
intézmények létrehozásában.
"Napjainkban gyakran hangoztatjuk az aggodalmat, hogy
az esztétikai nevelés és ezen belül az esztétikai tartalmú műveltség biztosítása a mindennapi pedagógiai
munka perifériájára szorult" - olvashatjuk Ligetiné
Verebély Anna "Tanulmányok az esztétikai nevelés témaköréből" című könyvében (Akadémiai K., Bp. 1975. 12.
1.). Az idézethez még hozzátehetjük, hogy a komikum
igénybevételével való nevelés elméletileg kidolgozatlan, pedig a komikum különböző esztétikai minőségeire
épített humor elvezetheti a gyerekeket és az ifjakat a
művészetek értékeinek élvezetéhez. A humorra való reagálás az értelmi képességektől, a személyiség érzelmi
fogékonyságától, a harmonikus és kiegyensúlyozott magatartástól függ. Az élményekben rejlő igazi humor
élvezetéig hosszú út vezet. A nevelési hatások folyamatos biztosítása révén következik be, hogy a kiböffenő harsány nevetést az intellektuális öröm váltja fel.
"Alapos előkészület után lehet rátérni - állapítja meg
Uray Judit (Budapesti Nevelő, 1976/2. sz. 104.1.) - a
groteszkre, hogy a fanyar kesernyés hang mögött, a váratlan, meghökkentő poénben is felleljék a gyerekek a
humor forrását."
.
Borsodi Művelődés, 1988. 4.sz. 3-7.0.
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AZ INFORMATIKAI FORRADALOM NÉHÁNY NEVELÉSI VONATKOZÁSA
"A korszerű informatika alapvető és legszembetűnőbb
hordozói a számítógépek. Sokan szemlélik reménykedve
és aggódva, hogyan befolyásolják a gépek a nevelési
folyamatot. A komplex nevelési folyamat mibenlétére
vonatkozó kutatásokhoz tartozik ma már az is, hogy milyenné válik a jövőben az ember-gép interakció, s hogyan alakítja, formálja a tanuló személyiségét, továbbá hogy milyen pedagógiai eszközöket és módszereket
változtat meg.
Az eddigi, elsősorban külföldi tapasztalatok arra
utalnak, hogy az informatikai eszközök, kiemelten a
számítógépek, segíthetnek is, árthatnak is az iskolai
nevelésben. *
Számítógéppel segített nevelés
Fontos feladat az információtechnikai alapműveltség
kialakítása a tanulókban. Néhány éven belül minden
tanuló számára lehetővé válik - legalább választható
formában - ilyen irányú alapműveltség megszerzése, s
erre épülve a különböző tanulmányokban az alapismeretek alkalmazásának lehetősége.
, ;
"De éppen ilyen intenzitással kell foglalkoznunk az információtechnikai alapműveltség oktatásán túl azzal a
transzferhatással és azzal a metakapcsolattal is,
amely a többi tantárgyhoz fűzi. A számítógéppel segített nevelés viszont arra vonatkozik, ahogyan az
iskola mikroklímáját, a tanár-diák kapcsolatokat, az
ember-gép interakció humanizált formáját, az életmódban és a tanítás-tanulás megváltozásában a személyiség
és a közösség értékeit új módon, talán a hagyományosnál magasabb szinten hozza létre.
A valósághoz való viszony

'•'...

Azok a tapasztalatok, amelyeket a számítógéphez kapcsolt vagy attól független képernyőről nyerünk, a
valóság tapasztalataival szemben szürkék, verteiének,
íztelenek. A kép kétdimenziós. A képernyő (és a szá- 55 -

mitógép is) a való világ rajta kívül eső területéről
csak "árnyékot" szállít, miközben maga a valós világ
része. Sohasem állítja elő például magát az embert,
hiszen ő maga az árnyék, ember nélkül. Igaz viszont,
hogy a szimuláció szabályai szerint közel ugyanazt az
árnyékot állítja elő, sőt olyanokat is, amihez hasonló ember nincs is. Az emberiség történetében most fordul elő először, hogy az árnyéka kezd konkurálni az
emberrel. A számítógéphez hozzákapcsolhatunk mikrofont, nyelvi szintetizátorral láthatjuk el, átitathatjuk valóságos illattal, nyomásinformáció felvételére
és leadására is alkalmassá tehetjük, azaz megtévesztésig hasonló lehet az emberhez, mégsem lesz azzá.
Természetesen nem szabad lebecsülnünk azt a szórakozást sem, amire a tanulók az ilyen számítógéppel szert
tehetnek. Képzeletük fejlesztésének is jó eszközévé
válhat így. Megakadályozni sem tudnánk őket e lehetőségek kihasználásában, s nem is kellene törekednünk
erre.
A számítógépes korszak nevelésében abból kell kiindulnunk, hogy mielőtt a tanulók rabjaivá válnak a kétdimenziós komputervalóságnak, az objektív világról a maga teljes pompájában, színeiben és illatában, alakjában és súlyában, kísérő zajában és tapintható felületében konkrét tapasztalatokat szerezzenek, megbízható
ismereteik legyenek, ezeket megszokják és természetesnek tartsák. Az ember-technika szimbiózis nem zárhatja
ki az ember-objektív környezet szimbiózist, sót a társadalmi környezet objektív tapasztalati bázisát is ide'
kell számítanunk. A környezetismeret és -védelem egymást átható stratégiájának új módon való értelmezéséről van szó. Arról is, hogy
éppen úgy beszédtéma
legyen a tanulók körében számos természeti és társadalmi jelenség és tapasztalat, mint a mozifilmek és
videofilmek vagy a számítógép által előállított képek,
videoklipek. És arról is, hogy az érzéki észlelés meggyőző voltát világosan felismerjék. Ha a valósághoz
való viszonyt helyesen akarjuk kialakítani tanulóinkban, mindig a konkrét tapasztalatból kell építkeznünk.
Mielőtt a tanulók a készülékkel kezdenének foglalkozni, az adott tárgyat, jelenséget a valóságban észleljék, s csak ezt követően célszerű a számítógéppel segített oktatási folyamatot megkezdeni. Azt is mondhatjuk
tehát, hogy a különböző oktatási programok, szoftverek
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kidolgozásának és alkalmazásának abból kell kiindulnia, hogy az általuk közvetített ismeretek valóságos
tapasztalatokra épüljenek, vagy didaktikai elvként
megfogalmazva: a szemléletesség elvének még következetesebben kell érvényesülnie, a tanítás-tanulás folyamatának a konkrét valóságból kell kiindulnia és oda
visszatérnie. Más szavakkal úgy is megfogalmazható ez
a kívánalom, hogy a számítástechnikának elő kell
segítenie a különböző részfeladatok, eszközük és., módszerek pedagógiai integrációját (Nagy S., 1986)."
Az ember lényegi vonásainak elsőbbsége
"Az iskolának foglalkoznia kell azokkal a morális kérdésekkel, amelyek a számítógépek terjedésével keletkeztek. A nevelés célrendszerét alapvonásokban elfogadva, a személyiségstrukúrában, az emberi tulajdonságokban, a kialakítandó képességcsoportokban, a magatartásban bizonyos újrarendeződést
feltételezve,
szükségszerűnek látszik néhány szempont hangsúlyozása.
A ieginkább újnak tartható ezen elemek között az információ megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos erkölcsi felelősségtudat. Mind a személyi szabadság jogi garanciái, mind az információk antiszociális
felhasználása ellen irányuló törvényes szabályozások
realitása azt kívánják, hogy az erkölcsi nevelésben
számot vessünk a komputerkorszak e vonásaiból fakadó
nevelési feladatokkal. Mélyen elgondolkodtató a gyermekekben az ember-gép kommunikáció hatására kialakult
bizonytalanság. Az USA-ban elemzett jelenségek e formáit és filozófiai összefüggéseit fejti ki Turkle "A
csodamasina" című könyvében (Turkle, 1982). A kérdés
úgy merül fel, hogy vajon a magasabban szervezett,
interakcióképesebb, legújabb generációhoz tartozó számítógép árnyaltabb értelmezéssel nem az éntudat bizonyos fajtájáról, megjelenési formájáról tanúskodik-e.
Egyesek számára a következő generációt képviselő számítógépek egyetlen lényeges pontban sem különböztet- 1
hetők meg az emberi éntudattól. Bár kétségtélen, hogy
ebben még sok a feltételezés, a gyermek, a tanuló számára azonban nem olyan egyértelmű az ember és a számítógép közötti lényegi különbség. Gyermekrajzok ábrázolásai jelzik a problémát. A komplex nevelési folyamatba elkerülhetetlenül be kell tehát építenünk az ember
lényegével, nembeli sajátosságaival és társadalmiságával összefüggő, a tanulók fejlettségével számoló, tudatosságot erősítő elemeket."
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A nyelvi kommunikáció problémái
"Az iskola komputerizálódásának kezdetén találkoztunk
azzal a gonddal, hogy a természetes, mindennap használt nyelv lehetőségei erősen korlátozottak a számitogép-használatban. Az emberi lényeghez tartozik a gondolkodás. A gondolkodás össze van kötve a nyelvvel.
Minden olyan tevékenység, amely a nyelvi kifejezőkészséget, annak fejlődését gátolja vagy egyszerűen csak
nem igényli, elszegényíti a gondolkodási folyamatokat,
illetve lassítja fejlődésüket, az észlelési képesség,
az érzelmi élet, az ítéletalkotó képesség megnyirbálásával jár.
Talán nem véletlen, hogy az informatikai és rendszerelméleti szakemberképzés egyik legfontosabb súlypontja
az anyanyelv tökéletes birtoklása szóban és írásban.
Információforrásnak tekintve a számítógépet, egyértelműen kell tudni kérdezni, és természetes az is, hogy a
választ is érteni kell. A "mesterséges intelligencia"
közlései, információi a tanulónak csak addig nyújtanak
segítséget, amíg gondolataikat is ki tudják fejezni."
Magyar Pedagógia, 1988. 3. sz. 317-324. old.

SZERDAHELYI JUDIT: KÉT NÉPSZERŰ AMERIKAI NYELVTANÍTÁSI
MÓDSZER AZ ANGOL NYELV TANÍTÁSÁHOZ ..
A szerző az Amerikai Egyesült Államokban töltött tanulmányútja során személyesen szerzett tapasztalatokat
két, az USA-ban sikerrel alkalmazott
nem hagyományos tanítási módszerrel kapcsolatban.
"Az újító módszerek egy csoportját MoskowMz- nyomán
"humanisztikus" módszereknek szokták nevezni. Ebbe a
kategóriába tartozik a cselekedtető módszer (Totál
Physical Response = TPRTJ a Rassias vagy Dirtmouth
módszer (The Rassias/ Dartmouth Method), a néma módszer (The Silent Way), a szuggesztopédia (Suggesto-
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lágy), valamint a tanácsadó módszer
(Councelling
Languae Learning). Ezek közül az első kettőt fogom az
alábbiakban részletesebben ismertetni."
A cselekedtető módszer
Megteremtője Dames 3. Asher pszichológia- és nyelvészprofesszor. Azt állítja, hogy egy idegen nyelv nemcsak
megtanulható, hanem a tanulás élvezetes is lehet, ha
"harmonizál az ember biológiai programjával". (Asher,
1977). Az oktatási stratégiának azt a modellt kell
követnie, ahogyan a gyermek tanulja az anyanyelvét. A
beszélt nyelv megértése tehát meg kell, hogy előzze a
tulajdonképpeni beszédet.
"A megértés a tanuló testének a mozdulatai által kell
hogy kialakuljon. A felszólítás alkalmazása hatásos
eszköz, mivel a tanárnak a parancson keresztül lehetősége van a tanuló viselkedésének a manipulálására."
(Asher, 1977) Ha már kellő mennyiségű nyelv interiorizálódott hallás által, a beszéd spontán meg fog jelenni.
A közelmúlt agyműködéssel kapcsolatos felfedezései
alátámasztani látszanak Asher elképzeléseit. A jobb és
a bal agyfélteke különöbző funkciókat hordoz, és az
információt különbözőképpen és egymástól függetlenül
dolgozza fel.
"A bal agyfélteke a beszéden keresztül kommunikál, míg
a jobb agyfélteke néma, de tud olyan fizikai viselkedéssel kommunikálni, mint a rámutatás, érintés, rajzolás, ének,gesztikuláció és a pantomim. A cselekedtető
módszer lehetőséget nyújt a tanulónak arra, hogy az
információt a jobb agyféltekén keresztül dolgozza fel,
míg az olyan hagyományos módszerek, mint az audiolingvalizus vagy a fordító módszer majdnem kizárólag a bal
agyfélteke működtetésére szorítkozik." (Seely, 1984)
Asher úgy véli, hogy az optimális nyelvelsajátításhoz
mindkét agyféltekének szüksége van inputra.
Asher motorikus készség hipotézise szintén összhangban
áll az agyműködéssel kapcsolatos elmélettel. Szerinte
az izmokon keresztül való tanulás ugyanolyan hosszú
időre bevésődik, mint más testi ügyességet igénylő
készségek, például a korcsolyázás vagy a kerékpározás.
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A tanulás hatékonyságát Asher szerint a hihetőség is
fokozza. A nyelvet direktté, átélhetővé kell tenni a
diák számára. Az a közlés, amely tényleges, elsődleges
tapasztalaton alapul, sokkal hihetőbb - azaz tanulhatóbb - a diák számára, mint az, amelyik nem. Ha a közlés és cselekvés közötti asszociatív kapcsolat már
olyan erős, hogy szinte ok-okozati
összefüggéssé
válik, a bevésés, a raktározás és a felidézés haté:
konysága megsokszorozódik.
-•Fontos összetevője még a TPR-nek a tanuló alacsony
stressz- és szorongásszintje.
Asher azt is fontosnak tartja, hogy a diákok érzelmi
rendszere állandóan aktivizálódjon, bzt a váratlan,
meglepetésszerű
fordulatok
alkalmazásától
várja,
illetve attól, hogy a tanár az órán a diákok számára
"húsba vágó" témákat érint.
•
; .
Szenteljünk most néhány szót annak, hogyan kapcsolódik össze ez a tanítási elmélet az osztálytermi gyakorlattal. Miután a TPR elsősorban a beszédkészséget
és a hallás utáni megértést hangsúlyozza, közvetlenül
nem alkalmazható az olvasás- és íráskészség fejlesztésére. Mint már korábban említettem, a hallás utáni
megértés az első és legfontosabb készség. A megértés a
hangsor és a mozdulat asszociácójából alakul ki, a jelentés egyértelművé tétele érdekében azonban gyakran
használnak a tanárok képeket és egyéb reáliákat is. A
beszédet erőltetni nem szabad. A diák elkezd majd
beszélni akkor, ha már úgy érzi, hogy megérett rá. A
"beszédérettség" kialakulhat bármikor a tizedik tanóra
és a tanfolyam hatodik hónapja között. Nagyon fontos
az is, hogy a tanár ne riassza el a diákot, ha végül
is megkockáztat egy kijelentést. Az osztályterem nem
válhat olyan közeggé, ahol a tanulók gyengéit leplezik
le. Érezniük keli, hogy biztonságban vannak és sikeresek. A tanárnak tolerálnia kell a hibákat, melyektől a
tanulók beszéde kezdetben hemzsegni fog. Megértési
készségük fejlettebbé válásával beszédük is egyre jobban tökéletesedik, a torzulások fokozatosan csökkennek, majd eltűnnek.
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A TPR gyakorlatok alapegysége a felszólítás.
lító mód ügyes alkalmazásával mindenféle
struktúra megtanítható. A feltételes mód
következő mondatokkal tanítható: "Ha valaki
zöld inget visel, álljon fel!" (Seely, 1984)

A felszónyelvtani
például a
kék vagy

Az új szavakat cselekvésekkel vagy reáliák bemutatásával lehet tanítani. Az olyan elvont fogalmak esetében,
amelyeket nem könnyű élőben félreértés nélkül bemutatni, megengedhető a fordítás a jelentés tisztázása érdekében. Egy másik lehetőség az, ha a tanár felírja
ezeket a szavakat kártyákra, aztán úgy kezeli őket,
mintha konkrét tárgyak volnának, pl. "Tedd a tisztességet a győzelem fölé!"
Seely négyféle TPR gyakorlatot különböztet meg:
1. Egyszerű parancsok és leírások (egymástól független
gyakorlatok felszólításokkal).
2. Cselekvéssor, cselekvéslánc. (Pl. Hogyan gyújtunk
rá egy cigarettára?)
3. Cselekvéses párbeszédek, beleértve a szerepjátszásos párbeszédeket és a rövid tréfás jelenteket is.
(Pl. egy diáknak el kell mesélnie, mit fog csinálni a
moziban, kezdve attól, hogy jegyet vesz, egészen addig, míg el nem hagyja a nézőteret.)
4. Cselekvéses szerepjátszás előre megírt forgatókönyv
nélkül. (Pl. beszélgetés egy baráttal a hétvégi programról. )
Egy "klasszikus," TPR gyakorlat Joe Moore továbbképző
tanfolyamán a következőképpen zajlik le. Az első szakaszban a tanár kimond egy utasítást, amelyet ő 'maga
is bemutat néhány önként jelentkezővel vagy az egész
osztállyal. Pl. "Mutass rá a könyvre!" vagy Mutass rá
az ablakra!". A tanár tehát a többi diákkal együtt rámutat a könyvre, ablakra stb. A második szakaszban a
tanár kimondja "a korábban már elhangzott utasításokat,
most azonban késlelteti a bemutatást, A harmarifR szakaszban az önként jelentkezők önállóan viszik véghez a
parancsot. A negyedik szakasz lehetőséget nyújt a korábbi felszólítások újrakombinálására, illetve az újításra. Pl. "Vedd fel a könyvet!", "Mutass rá az ajtóra!". A humor mindig előnyére válik az órának, pl.
"Csukd be a szemed és menj oda az ablakhoz!". Az óra
végén aztán a felszólítások felkerülnek a táblára,
melyeket a tanulók először csak elolvasnak, majd le is
írnak a füzetükbe.
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A módszernek kétségtelen előnye a "fájdalommentes" tanulás. Igen rövid idő alatt viszonylag nagy szókincs
sajátítható el a használatával.
Természetesen, mint minden módszernek, a TPR-nek is
megvannak az árnyoldalai. Ezekre csak vázlatosan utalok, mivel részletes kifejtésükre a jelen dolgozat
keretei nem adnak lehetőséget. Többször felvetődött a
probléma, hogy mi legyen azokkal a felnőtt nyelvtanulókkal, akik a parancsra adott fizikai választ gyerekesnek tartják, és úgy érzik, nevetségessé teszik magukat, ha a tanteremben szó szerint föl-le ugrálnak.
Asher válasza erre az, hogy próbáljuk meggyózni őket a
módszer sikereinek és eredményeinek a bemutatásával.
Videokazetta hiányában megoldhatatlannak tűnik a házi
feladat kérdése, mivel a tanár nyilvánvalóan nem lehet
jelen a diák lakásában, hogy házi feladat címén utasításokat adjon, illetve hogy ezeket végrehajtsa. Ha
nincs jó TPR tankönyv, nehézségekbe ütközhet az áttérés a hallásról és a beszédről az olvasásra, illetve
az írásra. Végül pedig problémát jelenthet egyszerűen
az is, ha a nyelvórát hagyományos, padsoros tanteremben tartják, mivel ez korlátozza a mozgási lehetőséget."
A Rassias vagy Dartmouth módszer
John A. Rassias hivatásos színész és nyelvtanár módszere összekapcsolja a színjátszást és a nyelvoktatást.
'A Rassias-módszer néhány alapelve és gyakorlati fogása
sok mindenben hasonlít az audiolingvális módszerhez.
Ugyanúgy drilleket és párbeszédeket alkalmaz, a beszédet és a hallás utáni megértést előbbrevalónak Tártja
az írásnál és olvasásnál, valamint elutasítja azi
anyanyelv használatát a tanórán. Emellett túl is lép
az audolingvalizmus keretein, hiszen olyan célokat tűz
maga elé, amelyek akár a kommunikatív módszerre is
jellemzőek lehetnek.
Rassias humanista ideológiáját Perkins a következőképpen foglalta össze az elnöknek benyújtott jelentésében: "A nyelvoktatás bármilyen szinten humanista célo-
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kat kell, hogy szolgáljon, azzal, hogy fogékonnyá teszi az egyes embert más kultúrák és az értékek viszonylagossága iránt, hogy értékelni tudják a népek
közötti hasonlóságokat és tartsák tiszteletben a különbségeket." (Rassias Foundation Brochure) Rassias
hajlandó segítséget nyújtani a nyelvoktatáson kívül
bármilyen területen, amely az emberek közötti jobb
megértést szolgálja. Szerinte a megértés abból fakad,
hogy az emberek megosztják egymással gondolataikat,
vágyaikat, problémáikat, hitüket, egész emberségüket.
Célja, hogy demisztifikálja a nyelvet, és az "idegen"
szó fogalmát megfossza kiközösítő, elidegenítő tartalmától. Ezek természetesen nagyon fontos gondolatok,
és minden tisztességes nyelvtanítási módszer filozófiai, ideológiai hátterét kell hogy képezzék.
A nyelvtanfolyamról kiadott tájékoztató füzet garantálja a majdani nyelvtanulónak a rekordidő alatti
nyelvi kompetenciát és kommunikációs készséget, a
funkcionális szókincset, a gyakorlati élethez igazított nyelvtani tudást, a megértési készséget, a
kulturális rálátást, a folyékony beszédet, valamint
önbizalmat mindezek sikeres használatához. A prospektust akár egy. olyan iskola is kiadhatta volna, amely
pl. a kommunikatív módszer híve. Rassias számára a
kommunikáció "szentség", ami ugyanolyan sérthetetlen,
mint bármilyen más szentség. Nincs fontosabb számára
két ember őszinte, bizalmas gondolatcseréjénél.
Rassias olyannyira ösztönzi a beszédet, hogy a legrosszabb megnyilvánulásokat is megjutalmazza. Nem bún,
ha a diák hibázik, sőt ez bizonyos szempontból kívánatos is, hiszen bizonyítéka annak, hogy oldódnak a gátlásai. Ha a tanári javításra kerül a sor, ez csak alázatos, szelíd és mulatságos módon történhet. A szituációnak azt kell sugallnia, hogy a tanár felmenti a
diákot az alól a felelősség alól, hogy valami^ "roszs/at" követett el, mintegy átvállalva a következményeket. A gyakorlatban ez pl. a következőképpen történhet. A hiba hallatán a tanár tréfásan térdre ereszkedhet, és összetett kézzel kéri a diákot, hogy javítsa
önmagát. De az is lehet, hogy a tanár a hátán függő
képzeletbeli tegezből nyílvesszőt kap elő és íját megfeszítve lő. "Meglepő" módon az így ejtett seb nem
fáj, sőt kellemes, mivel a tanár mókázása általános
kacajt fakaszt, eloszlatva a "bűnös" zavarát, amely

más tanítási helyzetben eluralkodna rajta. Tudatában
van, hogy a hibát ki kell javítania, önbecsülésén
azonban nem esett csorba.
Akárcsak Asher esetében, Rassias számára is elsődleges
jelentőségű, hogy a diák mit érez magával kapcsolatban. Ő is mindent -elkövet, hogy olyan osztálytermi
légkört teremtsen, amely mentes a szorongástól, és
amelyben a szabad kifejezést gátló természetes ""tudatosság" a háttérbe szorul.
A diák érzelmei más szempontból is helyet kapnak Rassias modelljében. Úgy véli, hogy az oktatást érzelmi
alapokra kell helyezni. Szerinte.Amerikában az érzelmeket szisztematikusan megtagadták, ami. nem maradhat
következmények nélkül. Meggyőződése, hogy az intellektust az érzelmek táplálják, nélkülük "halottak" vagyunk. Az érzelmeket Rassias a drámával próbálja kiváltani .
Rassias szerint a nyelvet nem lehet "csak beszélni". A
nyelvet "tenni kell", hogy érthetővé váljon.
A tanuláshoz szükséges érzelmi reakció biztosítása érdekében bármilyen szélsőségre képes. Hogy az osztálytermi világot valósággá váltsa, nem retten vissza a
legmegdöbbentőbb, a leginkább zavarba ejtő jelenetek
eljátszásától sem. Az érzelmi reakció ugyanis nem
szükségszerűen kellemes. Amikor az ember úgy érzi,
hogy megdöbbenése elérte végső határát és azt már fokozni nem lehet, akkor szaggatja le magáról Rassias az
inget, vagy tör ki öklendező köhögőrohamban, hogy még
a fogait (apró krétadarabokat) is kiköpi. Hogy mondanivalójának lényegét jobban kidomborítsa, egy komoly
előadás kellős közepén hirtelen a fejére önt egy pohár
vizet, majd földhöz vágja a poharat, és széttapossa a
szilánkokat. Ezután folytatja az előadást, miközben a
víz csöpög végig az arcán, ruháján. Őrület? Meglehet.
De a hatás vitathatatlan.
A diákok nagyra értékelik a váratlanságot és a spontaneitást az órán. Mint a fenti néhány példa bizonyítja,
Rassias óráján bármikor bármi megtörténhet. Furcsa ruhába öltözött emberek jönnek be, a diákok feladata pedig az, hogy kitalálják kilétüket. A váratlan fordulat megszakíthat egy párbeszédet vagy gyakorlatot, de
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ez is előre eltervezett és hosszú, alapos megfontolás
eredménye.
Az esetleges negatív érzelmi reakcióért a diák bőséges
pozitív kárpótlást kap, bár a helyzetre az extremitás
jellemző marad. Jó válasz esetén a pozitív megerősítés
tanári simogatásban, ölelésben, sőt csókban jut kifejezésre. A diák kezdeti elképedése után ez az intimitás növeli a kölcsönös bizalmat, tovább oldja a gátlásokat, vagyis segíti annak a nyugodt, ellazított atmoszférának a megteremtését, amely a komoly munkához
szükséges.
Ezek után ejtsünk néhány szót a tanfolyam szerkezeti
felépítéséről. Alapja a "mesteróra", amelyen a "mestertanár" bemutatja a nyelvtant, az új szavakat stb.,
mint minden tanár egy hagyományos nyelvórán. Egyedülállóvá a fent említett drámai megoldások teszik. Ezt
követi a gyakorlóóra, amely a módszernek szintén lényeges eleme. Ezeket az ovikat a speciálisan erre kiképzett "segédtanárok" tartják. A diákokat kisebb csoportokra (4-8 fő) osztják, napi négyszer ötvenpercnyi
időre. A gyakorlóóra rövid párbeszéd(ek)re épül, amelyet a tanár előzőleg eljátszik, "elpantomimez". A
fordítást mindenképpen kerülni kell. A diáknak pantomim alapján kell kihámoznia egy-egy szó vagy mondat
értelmét. A párbeszédet azonban drillekben gyakorolják. A cél az, hogy a diák azonnal és spontán szóbeli
választ adjon függetlenül attól, hogy a megnyilatkozás
helyes vagy helytelen. Azt kell elérni, hogy a diák a
válaszadás előtt ne fordítsa le magában titokban a
hallottakat, és fogalmazza meg a választ az anyanyelvén - amelyet ismét lefordítva végül is kiejt -, hanem
hogy egy közlésre fordítás nélkül azonnal reagálni
tudjon. A Rassias-féle ritmusos drillezésnek az az
előnye, hogy a diákok beszédidejét a maximumra növeli,
így minden diák kb. 65-ször kap szót egy 50 perces óra
keretében.
A drillezés a következőképpen zajlik le. A pantomim
után a tanár mond egy mondatot (természetesen olyat,
amilyent a diákok a pantomimet illusztráló szóbeli
összefoglalóban már hallottak.) A mondatot rövid
szünet, majd egy hívószó követi. Ezután a tanár csettint az ujjával, és magára mutat, majd megismétli a
mondatot, most azonban már a hívószóval együtt. Ez te-
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hát nem más, mint egy egyszerű behelyettesiteses gyakorlat, amelyet szóban hajtanak végre. (Pl. "Már egy
éve itt laknak." (Mi) "Már egy éve itt lakunk." (Ebben
a házban) "Már egy éve ebben a házban lakunk." (30
éve) "Már 30 éve ebben a házban lakunk." stb.) Rövid
szünet után a tanár megismétli az eredeti mondatot,
majd karjával intve, a. csoporttal kétszer megismételteti. Ez volt idáig a bemutató szakasz. A tulajdonképpeni drillezés csak most kezdődik. A tanár ismét elmondja az eredeti mondatot és a hívószót. Ezután pattint az ujjával, és hirtelen rámutat valakire anélkül,
hogy a tekintetét az ujja irányába fordítaná. A fejét
csak néhány másodperc eltelte után fordítja abba az
irányba, ahová az ujja mutat. Most már rá is néz, sőt
mélyen a szemébe néz annak, akire' az ujjával rámutatott, kicsit közelebb is megy hozzá. A diák számára
nyilvánvalóvá válik, hogy rajta a válaszadás sora. Ha
helyes a válasz, a tanár jutalomképpen az ő szemébe
nézve mondja az új hívószót. Ezután az egész folyamat
kezdődik újra. A hívószót csettintés követi, majd rámutatás, fejfordítás, a szemkapcsolat felvétele, közelebb lépés és a diák válasza.
A diákok általában úgy nyilatkoznak a drillezésről,
hogy szórakoztató, és előnye, hogy mindenki sokszor
sorra kerül. A csettintés mindenki számára diktálja az
iramot, az óra nem veszíthet lendületéből. Alkalmazását viszont nem szabad túlzásba vinni, mert monotonná
válhat.
Természetesen ennek a módszernek is megvannak a maga
korlátai, mind a mesterórát, mind pedig a gyakorlóórát
illetően. Ezek közül is csak néhányat említek. Feltételezem például, hogy csak kevés magyarországi nyelvtanár képes, illetve hajlandó a mesteróra drámai extremitásait az idézett végletekig vinni. A drillezés
tanári automatizálása sok gyakorlást tesz szükségessé.
Azzal zárhatjuk a Rassias-módszer bemutatását, hogy a
programfüzet információja tapasztalataim szerint nem
pusztán reklámfogás, a diáknak tett ígéreteket a tanfolyam be is váltja. A módszer valóban energikus, figyelemlekötő, humoros, drámai, gátlásmentes, hatékony
és sohasem unalmas."
Pedagógiai Szemle, 1988. 11.sz. 1079-1086.o.
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TUSCHÁK RÓBERT: MŰSZAKI EGYETEMI KÉPZÉSÜNK EREDMÉNYEI
ÉS PERSPEKTÍVÁI
"A műszaki egyetemi felsőoktatás tartalmát és struktúráját többek között a hagyományok, a gazdaság műszaki
fejlettsége és infrastruktúrája, a társadalom értékideáljai és pályaorientációs mechanizmusa alakítják,
ezért környezetéből egyetlen rendszer sem szakítható
ki. A mérnökutánpótlás tudásmodellje még iparáganként
is függ attól, hogy a felhasználó vállalatok milyen
nemzetközi pozícióban vannak. Az élvonalba tartozók
sok természettudományi alapkutatási eredményt konvertálnak gyártmánnyá, miközben fejlesztő tevékenységük
olyan fejlett infrastruktúrára támaszkodik, amelyben
sok technikai részismeret már kész alkatelemként kapható. Ezért mérnökeitől sokkal inkább matematikai,
természettudományi és műszaki alaptudományi tájékozottságot várnak, semmint sok műszaki témakör részletekbe menő ismeretét. A nemzetközi szinthez képest
hátrább állók a természettudományos elvek felhasználását illetően jórészt reproduktívak, ezért sokkal inkább igénylik az alkalmazott műszaki tudományok részletekbe menő ismeretét.
A magyar ipar döntően reproduktív. A gazdaság méreteihez képest igen széles profilban kell technológia és
termékfejlesztést végeznie, amihez az infrastrukturális feltételek gyengék. A fejlesztőknek saját maguknak kell olyan eszközöket, műszereket, részegységeket
is kifejleszteni, amelyek fejlettebb országokban készen kaphatók. A gazdaság kooperációs ösztönző mechanizmusai csekélyek, az eredményes műszaki fejlesztés
sokszor a csatlakozó szakmai területek művelési készségét is igényli. Az egyetemi szintű műszaki képzés
így nem lehet túl specializált, viszonylag széles
technikai területen kell részletekbe menő ismereteket
adnia, ami növeli a hallgatók terhelését. Másrészt viszont a terrncszcttudcíiiányos ás teoretikus ismereteket
a műszaki alkalmazásokkal szemben túlhangsúlyozó képzésnek sincs általános létjogosultsága, mert a tömeges
ipari elhelyezkedési lehetőségek nem ilyen tudást várnak. Ezért kellő egyensúlyt kell képezni a nemzetközi
egyetemi szint és a hazai gyakorlatibb orientációs
igény között, hogy a kibocsátott fiatal mérnökök mindkét szempontból használhatónak bizonyuljanak.
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Magyarországon sohasem készült olyan tényfeltáró analízis, amely a számunkra tanulságos külföldi országok
- többek között a nyugat-európai kisebb országok mérnökképzési rendszerét átfogóan bemutatná és rámutatna a hazai rendszerrel szembeni előnyeire, de egyúttal analizálná, hogy ezek mennyire kötődnek a miénktől eltérő gazdasági alépítményhez, ill. milyen mértében honosíthatok, mint általános rendszerfüggetlen
elvek.

.•..

••; ..

Átfogó analízis hiányában ítéleteink sok esetben elképesztően felületesek és szubjektívek. Idézett külföldi
példáink sporadikusak, összefüggésekbők kiragadottak,
szignifikanciójuk vitatható. Ennek következtében sok,
mégoly jó szándékú reform törekvés bizonyult divatirányzatra épült utópiának, a felsőoktatásra vonatkozó
értékelő vagy bíráló megállapítás pedig túlzottan
általánosítható sztereotípiának.
Anna1-- idején a magyar műszaki felsőoktatás szerkezete
a német mintát követte. A tantervek jórészt általánosan kötelező, logikusan egymásra épülő tantárgyakból
álltak, így kevés lehetőség maradt az angolszász típusú egyéni változatoknak. A második világháborút követő
rekonstrukció extenzív fejlesztésben
folytatódott,
amivel a várhatóan ugrásszerűen növekvő szakember
szükséglet kiképzésére készültek fel. A mérnökhallgatók száma megsokszorozódott, új tanszékek, karok, műszaki egyetemek alakultak. Sajnálatos módon azonban
mindez azzal a hibás kutatáspolitikai koncepcióval
párosult, hogy alapkutatás és a tudományos utánpótlás
letéteményese az MTA, az alkalmazott műszaki kutatásé
pedig az ipari kutatóintézetek. A műszaki egyetemeket
elvileg a kutatás egyik fajtájából sem zárták ki, de
fejlesztésük, központosított irányításuk és finanszírozásuk alapvetően az oktatásra, és sajnos a tömegoktatásra irányult. A tradicionális egyetemi tudományos
.címeket megszüntették. A kandidatúra ezeket
csak
részben helyettesítette, mert túlságosan alaptudományokra szabott követelményrendszere az ipari-műszaki
értelmiség részére nem volt különösebben vonzó. A tömegoktatás középpontba helyezése az egyetemek belső
értékrendjében erősítette a szakiskolai mentalitást,
állandósultak a törekvések középiskolai jellegű feladatok intézményesítésére. A gondoskodás centrumába a
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közepes és gyenge képességű hallgató került. Egymást
érték a tanterv és szervezeti változások, amelyeknek
egy része a szélesedő termelési profil természetes
következménye volt, más része azonban a naprakész mérnök kibocsátás hamis illúziójából származott.
Az élet azonban nem alkalmazkodott a spekulatív sémákhoz, kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a világszínvonalhoz igazodás útja a minőségi képzésen keresztül vezet, ami önálló egyetemi kutatás nélkül illúzió. A műszaki egyetemek igyekeztek megszabadulni az egyoldalú
szakiskolai koncepcióktól és rangjukhoz méltó szerepet
kívántak kapni a tudományos utánpótlás nevelésében is.
1959-ben újra bevezették a műszaki doktori címet,
amely nem volt tudományos fokozat ugyan, de nagy népszerűségnek örvendett. Mivel pedig a műszaki fejlesztés problémái az ipart egyre jobban ráutalták az egyetemekre, az egyetemi kutatás már csak financiális
okokból is a gyakorlati orientációban kereste és találta meg fő működési területét. Ez az időszak egybeesett az automatika, az elektronika és a digitális
technika viharos fejlődésével, amelynek kapcsán e
diszciplínák csaknem minden technikai területre behatoltak. A megszerzett technikai ismeretek gyorsan elavultak, újabb és újabb szerkezetek és technológiák
keletkeztek. Ez Magyarországon is szükségessé tette az
egyetemi képzés tartalmi és, felszerelési revízióját.
Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetemen nem lehet és nem
is kell egyes meglevő technológiákat és eszközöket
részletekbe menően tanítani, mert azok elavulási ideje
az egyetemi képzés időtartamának nagyságrendjébe került. Sokkal inkább az elvi alapokat kell tárgyalni és
az alkalmazási készséget fejleszteni. Másrészről megnőtt annak a jelentősége, hogy az egyetemek mindig a
legkorszerűbb eszközökkel legyenek ellátva, mert a
tegnap technikáján nem lehet a holnap technológiájához szoktatni a fiatal generációt.
Fejlesztési alapelvek

"" --'
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a/ az egyetemi képzést az elitképzés irányába kell
tolni, energiáinak nagy részét a tehetséggondozásra
kell fordítani. A hallgatókat szisztematikusan nevelni kell az önálló feladatok megoldására és ennek
kapcsán teret kell engedni egyéni adottságaik érvényesülésének is.
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b/ Mivel az új szakirányok és határterületek műveléséből származó, kezdetben általában nem túlzottan nagy
létszámigényt nem lehet állandóan intézményesített átszervezésekkel fedezni, magának a rendszernek kell
olyan rugalmasnak lennie, amely a legkülönbözőbb igény ekhez~~gyoTs^rTlxícr~acJap'tá ló dni.
c/ A tehetséggondozás, a tehetségesebb hallgatók bevonása a kutatásba - és azzal az egyetem képességeinek
növelése új irányzatok művelésére -, nélkülözhetetlenné teszi a szervezett nappali posztgraduális képzést.
A graduális és a posztgraduális képzés szerves egymásra épülése oldhatja meg igazán a specializáció helyes
arányait, a legkülönbözőbb határterületi képzést is.
De nélkülözhetetlen a posztgraduális forma az egyetem
nemzetközi megmérettetéséjen, a hazai műszaki fejlesztés vezető egyéniségeinek kinevelésében is.
d/ Minden változtatásnak valamilyen formában elő kell
segítenie az információs technikák eredményeinek adaptálását, továbbfejlesztését, mert ezek általános térhódítása korunk egyik meghatározó sajátossága.
e/ A magyar műszaki értelmiség aggasztóan kis része
beszél idegen nyelvet, ezért minden oktatásfejlesztés
nélkülözhetetlen eleme kell, hogy legyen a nyelvtanulás ösztönzése. E nélkül nem lehet eredményes tudományos és gazdasági kapcsolatokat építeni.
A következőkben az ilyen irányban tett legsikeresebb
lépésekből szeretnék néhány példát bemutatni a Budapesti Műszaki Egyetemről.
Tehetséggondozás a graduális képzésben
A Villamosmérnöki Karon_ még a 70-es évek elején
zetésre került az anyatanszék rendszere.

beve-

A ienyeytí az vült, noyy a 8-9. félévekben a tanszékek
a hallgatók részére önállóan kidolgozandó témákat hirdettek meg, tanszéki konzulenst jelöltek ki, a tanszéken állandó munkahelyeket és a laboratóriumok oktatási
időn kívüli használatát is biztosították a résztvevőknek. Az akció akkor még csak a jobb hallgatókra terjedt ki. A témák rendkívül korszerű, a tananyagban
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csak nyomokban fellelhető
szabályozástechnikai,
elektronikai, digitális technikai stb. ismeretek elmélyítését segítették és esetenként e tevékenység kapcsán kerültek részletesebben a tananyagba.
A későbbiek folyamán a rendszer valamennyi hallgatóra
kiterjedt oly módon,, hogy a 8-9. félévekben önálló
laboratórium néven, 6-10 órás órarend szerinti időt is
biztosítottak erre a munkára. A meghirdetett témákból
a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A híradástechnikai szak néhány évvel ezelőtt az alsóbb évesekre is kiterjesztette a rendszert.
A kiemelkedő képességű hallgatók foglalkoztatásának
egy másik útját jelentette a Villamosmérnöki Karon bevezetett négyéves intenzív, ún. B képzési forma,
amelyben a matematikai és természettudományos, valamint a szaktudományi teoretikus képzésnek volt túlsúlya.
Eredeti elképzelések szerint az előadások és gyakorlatok helyett olyan szemináriumokat tartottak volna, amelyeken az oktató a témakörben jegyzetekből, könyvekből vagy szakcikkekből előre felkészült hallgatósággal
egyes kiemelt problémákat vitatott volna meg. Ez azonban csak kivételesen valósult meg. Bebizonyosodott,
hogy feszesen programozott időben, az alapismeretek
megszerzésének periódusában a jóképességű hallgatók
sem képesek 6-8 párhuzamos tárgyból folyamatosan felkészülni. A szemináriumi foglalkozás főleg akkor eredményes, ha a hallgató már nem alapismereteket sajátít
el és figyelmet kevésszámú (1-2) témakör között kell
megosztania. A B oktatás másik problémája a négyéves
képzési idő volt, amely az intenzív módszerek ellenére
nyomott programot eredményezett és többek között éppen a legvonzóbb önálló laboratóriumi foglalkozások
idejét korlátozta. Az egymás mellett létező kétféle
oktatási forma elkülönülése kb. olyan helyzetet teremtett, mint amikor egy ország ipara ugyanazt a terméket belföldi és export minőségben hozza forgalomba.
Egészséges gazdaságban előbb-utóbb ennek egyféle minőséggé kell összeolvadni. A villamoskaron is ez történt. A B forma pozitív vonásai a normál képzésbe is
átkerültek, és annak erősebb laboratóriumi foglalkozásaival ötvöződtek.
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A Gépészmérnöki Kar 1984-ben kísérleti képzést indított, amelynek módszerei sokban hasonlítanak a villamoskari intenzív oktatáshoz, de ez a normál oktatás
általános 5 éves keretében folyik. Minden évben egy 12
fős tanulóköri csoport indul, amelynek tagjait sokoldalú szakmai, nyelvi és általános tesztek alapján választják ki. A harmadik szemesztertől kezdve külön
tanterv szerint működik a csoport. Tantervében heti 24
órát a gépészmérnöki oktatás törzsanyagából választanak a hallgatók,a többit egyéni érdeklődésüknek megfelelően, a konzulensek tanácsára. A tartalmi korszerűsítés súlypontjai: az erős nyelvoktatás, az informatikai, a számítástechnikai és az automatizálási ismeretek bevitele az alapkézésbe, valamint az értelmiségi
jegyeket erősítő kötelező vagy fakultatív képzés (esztétika, jog, technikatörténet stb.).
Tudományos célú posztgraduális képzés
A minőségi képzés felé tett legsikeresebb és legjelentősebb lépés a villamosmérnöki két éves nappali posztgraduális oktatási forma megindítása volt.
A kar és a vállalatok minden évben megállapodnak a
megpályázható helyek számában és a témákban. A pályázók közül a dékán elnökletével működő felvételi bizottság választja ki a felvételre kerülőket. A felvétel alapvető feltétele az, hogy az alkalmazó vállalat
hozzájáruljon a jelölt alkalmazásához s képzési tematikájához. A felvétel lényeges feltétele két idegen
nyelvből előírt felvételi vizsga legalább jó eredménynyel történő letétele.
A posztgraduális hallgatók elfoglaltsága szervezett
képzésből és a tanszéken végzett önálló munkából áll.
A szervezett képzésbe tartozik a természettudományi
továbbképzés, a szaktárgyi továbbképzés, a társadalomtudományi továbbképzés, valamint az in.tenzív^.idegen
nyelv tanulás. A nyelvi követelmény a képzés befejezésekor legalább egy középfokú állami nyelvvizsga.
Az önálló munkát a szakmai vezető segítségével féléves
munkatervek alapján végzik. Ennek keretében egy publikációt is el kell készítenie.
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A rendszerben mindhárom érintett, a hallgató, a tanszék és a vállalat is megtalálja számítását. A haligató munkaviszony keretében - lényegében költségmentesen - magas szintű továbbképzésben részesül, amely jövő karrierjére jelentős hatással van. A tanszék energiáinak egy részét a legtehetségesebb hallgatói réteggel való foglalkozásra fordítja, ami ösztönzi a tanszéki kutatásokat. A vállalatok igen jól kiképzett fiatal mérnököket kapnak, akik megfelelő környezetben
jelentős szerepet játszanak a műszaki fejlesztésben.
A Közlekedésmérnöki Kar a Rába Gyárral közösen a
posztgraduális oktatás egy másik iparorientált modelljét, a vállalatokhoz kihelyezett szakmérnök képzést
valósította meg. 1988 januárjában abszolvált az első
gyártmányfejlesztő csoport. Jelenleg a diplomamunkák
készítése folyik.
A képzésben vállalati mérnökök vesznek részt meghatározott vállalati fejlesztési célok érdekében. A képzés
átmenet a nappali és a levelező forma között. A hallgatók motivációja kézzelfogható, mivel a vállalat számon tartja az eredményeket és a legjobbak új perspektivikus munkaterületre (esetleg vezető beosztásba)
kerülnek.
Az előadók között egyetemi oktatókon kívül kutatóintézeti mérnökök is megtalálhatók.
A képzés előnyeihez tartozik, hogy vállalati eszközöket használ, ami pl. az igen költséges CAD-CAM rendszerek esetén - figyelembe véve az egyetem gyenge ellátását - nem közömbös.
Idegen nyelvű mérnökképzés

*

Az idegen nyelvű mérnökképzés az 1984/85-ös tanévben
indult, az angol nyelven diplomát szerezni kívánó külföldi hallgatók részére. Ez az angolszász nyelvterületeken szokásos kétfokozatú mérnökképzéshez igazodik.
A képzésben valamilyen formában az oktatói közösség
számottevő hányada - jelenleg kb. 500 fő - vállal szerepet. Ez igen kedvező az oktatói kar aktív nyelvtudásának szintentartása szempontjából. Egész más kérdés
ugyanis, évente egy-két hétig angolul kommunikálni,
vagy egy konferencia előadást tartani, mint egy össze- 74 -

függő tananyagot folyamatosan idegen nyelven előadni
és konzultálni.
A képzésből azonban a magyar hallgatóság is egyre többet profitál. Egyre gyakoribb, hogy az angol nyelvű
foglalkozásokat magyar hallgatók is látogatják, így
kapcsolva össze az idegen nyelv és a szakma elsajátítását. Hasonló eljárást akarnak megvalósítani a Gépészmérnöki Karon 1989-ben induló orosz nyelvű robottechnikai képzésben is.
Az idegen nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatokban
közvetett módon is támogatja a BME magyar hallgatóságát. A hallgatók cseréje angol-amerikai-kanadai egyetemekkel pl. csak azóta vethető fel eséllyel - e téren kezdeti eredmények már mutatkoznak -, amióta ezek
nem nyelvi izoláltságba küldik hallgatóikat.
Az oktatás fejlesztésének perspektívái
Kétségtelen tény, hogy a magyar gazdaság jövőjének
egyik meghatározója a magyar műszaki felsőoktatás,
mert műszaki szakember szükségletének kielégítésére
nincs más reális alternatívája. Ez a terület az, ahol
még jó lehetőségeink vannak arra, hogy -viszonylag kis
befektetéssel a világ középmezőnyében maradjunk.
A műszaki oktatás és azon belül a felsőoktatás számos
részterületből tevődik össze, amelyeknek meg van a maguk funkciója és az abból eredő fő jellegzetessége.
Demokratikus oktatási rendszerben az egyes forrnák
egyike sem lehet zsákutca, az egymással érintkező területek közötti közlekedés kialakítása nélkülözhetetlen,
de ez nem vezethet az egyetemi mérnökképzés leértékelődéséhez. A műszaki egyetemek a minőségi képzés letéteményesei, ahol a tehetséggondozás elsődleges szempont kell, hogy legyen. Oktatásunkat a jövőben egyre
.inkább ebben az irányban kell átalakítani és az ország
adottságainak reális talaján, túlzásoktól mentes, rugalmas és a külső változásokra gyorsan reagáló rendszert kell teremtenünk. Ehhez jó alapot nyújthatnak az
ismertetett és bevált graduális képzési kísérletek.
Az egyetemet azonban a tudományos kutatás és a tudományos utánpótlás nevelése teszi igazán alkalmassá a minőségi képzésre, mert ez teremti meg azt a szellemi
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tőkét, amely termékenyítőén hat a graduális oktatásra
is. Ezért az egyetemszerű egyetem elodázhatatlan feltétele a tudományos célú nappali egyetemi posztgraduális képzés általános kiépítése. Ez alakíthatja ki az
intézményeken belül a reális értékrendeket. Az átlagosnál tehetségesebb posztgraduális hallgatókkal való
foglalkozás ösztönzi a tanszéki kutatást és az oktató személyzet tudományos előrehaladását is. így választhatja ki az egyetem azt a tehetséges utánpótlást,
amely az állandó szellemi megújulás záloga. Ez az ország számára is fontosabb kell, hogy legyen, mint sok
olyan vállalkozás, amelyet a rövid távú haszon bűvöletében a jövő egyetemeinek ideáljává szeretnének ideol o g i z á l n i .
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Gazdasági szükséghelyzetben természetesen minden olyan
tevékenység kívánatos, amely legalább részben pótolni
képes a hiányzó forrásokat, konzerválja a képzés értékeit, gátolja a leértékelődést és segíti a gazdaság
kibontakozását. Helytelen lenne azonban a jövő ideálját e szükségállapotból extrapolálni. A jövő egyeteme
nem kereskedelmi és banki műveletekbe bonyolódó, rövid
távú önfinanszírozásra berendezkedő műszaki fejlesztő
vállalat, hanem a hosszabb távú műszaki kutatás és
képzés centruma, amelynek meghatározó szerepe van az
ország műszaki tudományos és ipari szellemi potenciáljának alakításában."
Magyar Tudomány, 198B. 12.sz. 936-947.0.

:

.

PUSZTAI OÁNOS: NEM KÖNYÖRÖGNI, DE TENNI KELL!
Néhány gondolat a tanárképzésről
A magyar felsőoktatás nehéz helyzetét külső és belső
körülmények egyaránt okozzák. A felsőoktatás rossz
gazdasági feltételei, amelyeket a felsőoktatás- és kutatásellenes szemlélet eredményezett és eredményez az
érdekeltek körében már közhelyszerűen ismert. A szerző
a belső körülményekre helyezi a hangsúlyt, arra, amit
maga a felsőoktatás tehet a képzés javítása érdekében.
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A tananyag
"Mind az oktatók, mind a hallgatók joggal panaszkodnak
a nagymérvű túlterheltségre, az ebből fakadó liberalizálódásra, a fokozódó igénytelenségre, a tudományegyetemi képzés színvonalának, a diplomák súlyának, értékének csökkenésére. A radikális megoldás helyett az
óraszám csökkentését részesítik előnyben, ami nem lényegi megoldás, hanem formális, tudniillik nem a', tananyag átszervezése révén bekövetkező csökkenést érik
el vele. A többé-kevésbé változatlan régi tananyag és
módszerek mellett a heti kötelező óraszám csökken, de
meggyőződésem, hogy - a változatlan tananyagmennyiség
elsajátíthatósága érdekében - emelkedni fog a fakultatív órák száma. A lényegi újítás kétféleképpen képzelhető el: 1. az egyszakosság bevezetésével (ez munkaerő-gazdálkodási szempontból járható, továbbá szakmailag sem kifogásolható, amennyiben új típusú tanterveket, tantárgyi programokat állítanak össze), 2. a jelenlegi tananyag, radikális átalakításával, mégpedig
mind minőségi, mind mennyiségi átszerkesztésével.
Akár az egy-, akár a kétszakosság mellett döntenek az
intézmények, a tananyag átstrukturálása elkerülhetetlen. Vonatkozik mindez a szaktárgyakra éppúgy, mint az
általánosan kötelező tárgyakra. Ez utóbbiakban végre
tükröződnie kell a modern szellemiségnek, az értelmiséggel szembeni sokoldalú elvárásoknak. Énnek megfelelően - a filozófiai stúdiumok megfelelő arányú képviselete mellett - nagyobb szerepet kell kapnia az
idegennyelvi képzésnek, s néhány általános, szemléletgazdagító tárgynak. Ezek között említhetem például a
humán és a természettudományi művelődéstörténetet, a
számítástechnikát, az évtizedekkel ezelőtti gyakorlathoz visszatérve a minden tanárszakos számára kötelező
úgynevezett magyar alapvizsgát.
A sokoldalúan képzett,,a néha mesterségesen, .felépített, az egyes tudományterületeket egymástól elválasztó gátakat áthágni képes értelmiség kialakítása kell
hogy szemünk előtt lebegjen. Sokszorosan jogos ez az
elvárás a tanárokkal szemben.
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A pedagógusképzés szintjei
Ma a pedagógusképzés többszintű (óvónő- és tanítóképzés, általános iskolai és középiskolai tanárképzés).
Történtek gyakorlati lépések az egyes szintek közelítésére, illetve összekapcsolására (így például az óvónő- és tanítóképzésben), a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán pedig öt évvel ezelőtt úgynevezett egységes tanárképzés indult meg, amelynek
során az általános és középiskolák számára együtt képeznek tanárokat.
A tanárképző főiskoláknak és az egyetemeknek eltérőek
a feladataik és mások a lehetőségeik. Mindazonáltal
alaposan végig kell gondolni azokat a tényezőket, amelyek e két oktatási intézménytípusban közösek. A mai
gyakorlat számos átfedést tartalmaz. Ha arra gondolunk,
hogy a főiskolát végzettek kiegészítő szakon szerezhetnek egyetemi diplomát, s a tárgyak egész sorában
gyakorlatilag a főiskolai ismeretek felmelegítése is
elegendő, megkérdőjelezhető a két szint elválasztásának jogossága. A válasz erre a helyzetre természetesen nem az, hogy akkor a két szintet egybemossuk. Sokkal inkább pontosítani kell a két intézményrendszer
feladatait, be kell építeni a munkamegosztás lehetőségét. Azonos szakok esetében ki lehet alakítani közös
modulokat, amelyek mind a főiskolai, mind az egyetemi
képzésben egyformán jelennek meg. (S ahol ez földrajzilag is megoldható, például Szegeden vagy az ELTE-n,
akár egy kurzus keretében is leadhatók.) Például az
idegennyelvi szakon ne az legyen a különbség a két intézményrendszer között, Ihogy a főiskoláról kikerültek
a nyelvet rosszabbul tudják, mint az egyetemet végzettek.
A felvételi
A felvételi vizsgák mai gyakorlatát sokan kárhoztatják, mondván - egyébként joggal -, hogy "az-egyszeri
megméretésben sok szubjektív elem játszik közre. Éppen ezért sokan az úgynevezett beválási év bevezetését szorgalmazzák. Ezek szerint minden, vagy csaknem
minden jelentkezőt fel kellene venni a választott
szakra, s az első tanulmányi év végéig kell az intézménynek döntenie a tanulmányok folytatásának lehetőségéről. 'Ezt a javaslatot magam is fölvetettem egy korábbi tanulmányomban - ld. Felsőoktatási Szemle
1987/9, ugyanitt hangsúlyoztam: az érettségi erdményé- 78 -

nek a felvételibe való beszámítását újra be kell vezetni.) A beválási év helyes elvének ma több gyakorlati akadálya van:
- számos tanárszakon kevesebb a jelentkező, mint a
társadalmi igényeket/szükségleteket tükröző keretszám:
- nem minden intézmény tudja vállalni az első évben
megemelkedő létszámú hallgatóság oktatását, mert már
ma is elérte teljesítő- és befogadóképessége felső határát (és a demográfiai hullám még csak most kezdődik!),
- nem hiszem, hogy a mai tudományegyetemi értékelési
gyakorlat lehetővé tenné az első- év végi szűrést (s
itt mindössze a tudományegyetemek, azon belül is a
bölcsészettudományi karok irreálisan magas tanulmányi átlagára utalok. Ez a tanulmányi átlag egyébként
kiáltó ellentétben áll a felvételiző bizottságok ama
véleményével, hogy az egyetemre jelentkezők tudásának színvonala évről évre rohamosan süllyed.)
A bevallási évnek azonban nem csupán akadályai vannak,
hanem - részben azokból fakadó - következményei is.
Itt csak egyet említek, azt, ami szigorúan az intézmények hatásköre. A beválási év véleményem szerint csak
akkor képzelhető el, ha a jelenlegi tervet gyökeresen
megváltoztatják, s az első - beválási - év tantárgyi
programja általános, bevezető jellegű tárgyakat tartalmaz, nem pedig elsődlegesen és kifejezetten szakmaiakat. A szakmai tárgyakat ugyanis nem szabad kitenni annak a veszélynek, hogy szűrőként való fölhasználásuk miatt létjogosultságuk idővel megkérdőjeleződjék."
Kritika, 11.sz. 9-10.o.
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MAGYAR ISKOLÁK A HATÁRAINKON TUL

ENYEDI SÁNDOR: BUKARESTI MAGYAR ISKOLÁK...
"Ki adhatna mára hírt az első bukaresti magyar telepesekről? A nyomokat eltüntette a változó idő, de a viszonylagos értékű köztudat úgy tartja számon, hogy a
magyarok már a XV. században megjelentek Bukarestben.
Elődeink még olvashatták az egykori katolikus egyházi
feljegyzéseket, melyek szerint ekkoriban a városban
már működtek magyar katolikus misszionáriusok. A későbbi évszázadok során inkább az üldözött protestánsok jönnek s vannak időszakok, amikor felekezeti különbség nélkül a jobb munkalehetőség, elhelyezkedés
reményében érkeznek hazánk fiai a lélekszámban növekvő, gyarapodó - Konstantinápoly felé vezető út mentén
fekvő - városba. Vannak, akiknek e város csak átmeneti
állomás, másoknak viszont letelepedési színhely. Önkéntes kivándorlás, kényszerű emigráció és kalandvágy
egyaránt szerepet játszik abban, hogy Bukarest magyarjainak száma egyenletes emelkedést mutat, noha pontos
számadatokkal többször és több korszakban híjával vagyunk.
Bukarest sokszínűségére jellemző, hogy a XVIII. század
folyamán a románok mellett németek, görögök, zsidók,
örmények, oroszok száma is jelentékeny. Ezek egyikemásika iskolaalapításban meg is előzte a magyarokat,
akik 1815-ben jutnak el az első magyar nyelvű iskola
megalapításáig.
Sükei Imre református pap személyében tisztelhetjük az
iskolaalapítót, aki fontosnak tartotta, hogy a bukaresti magyarságnak is meglegyen a maga iskolája. 12
gyerekkel indult útjára az iskola, amely épület híján
az evangélikus templomban kapott átmenetileg hajlékot,
majd 1819 után a Lutherana utcában iskola is épül,
ahol Márk Mózes tanító már 1826-ban tizenöt-húsz gyereket oktat anyanyelvén.
....,
Szerény, de biztató kezdet ez, melyet nem gáncsolt a
fejedelmi adminisztráció. Növekvő igény és a példa
erejével ható nekibuzdulás eredményeit jelzi, hogy a
Barátiéi katolikus templom mellett 1824-ben létrejöhetett a második - ezúttal katolikus - iskola is,
amelyben 40-50 gyerek sajátíthatta el magyar nyelven a
legfontosabb alapismereteket.
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A tragikus 1849 után számos emigráns érkezik ide a levert magyar szabadságharc színhelyeiről, s talán ők is
hozzájárultak, hogy örvendetesen megszaporodik a magyarul tanulók száma: az 1856/57-es tanévben például a
két magyar felekezeti iskolában 120-180 gyerek tanul
magyarul. Jóval kevesebben ugyan, mint a magyarok
számaránya alapján elvárható lenne, de jóval többen a
kezdeteknél.
•

.

•

i

•

•

*

1891-ben I. Károly román király támogatásával új épületbe költözhettek a magyar diákok.
1909/10-es egyik utolsó békeév iskolaadatai a következő fejlődést mutatják:
1. katolikus magyar felekezeti
fiú és 559 leány,

iskolában tanult

335

2. a református iskolában 155 fiú és 323 leány.
1910/11-es tanévben az Erdély nélküli Románia területén több mint 20 magyar iskola működik, ezekben 2208
növendék tanult, 60-65 képzett tanerő
irányítása
mellett. A gyerekek - talán ez sem elhanyagolható
szempont - többnyire budapesti tankönyvekből sajátították el az ismereteket.
Trianon után az ipar nélküli Székelyföld emberfeleslege Bukarest felé áramlik munkaalkalmat keresni.
A román hivatalos statisztikának az 1930-as népszámlálásakor feltüntetett 30 ezres magyar adata olyan alábecsülése a valóságnak, amely vitát sem érdemel. Az
Ellenőr című kolozsvári politikai, kritikai, közgazdasági lap úgy tudta, hogy a bukaresti magyarok száma
ekkor már elérte a száztízezret. Bukarest - amelynek
ekkor hatszázezres lakossága van - számtalan magyar
lapalapít-i- színhelye, és ez az esztendő, amikor fel-,
vetődik egy állandó magyar színház létesítésének a
gondolata is.
A két háború közötti időszakot a két állam közötti
többnyire feszült viszony határozza meg, számtalan
törvény, intézkedés próbál gátat vetni a magyar kultúra terjedésének. Ennek ellenére magyar szempontból
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iskolai vonalon is van előrelépés. 1937-ben, majd
1939-ben létesült két újabb református elemi iskola.
1940 ősze akár korszakhatárnak is tekintendő. A második bécsi döntést követően Észak-Erdély visszakerül
Magyarországhoz, viszont Dél-Erdélyben jelentős számú
magyar marad. A bécsi döntés felbolygatta a kedélyeket a bukaresti magyarok körében is, és nem kis változást okozott az addigi magyarság létszámában. Czikd
Nándor, a MADOSZ egyik vezetője, a demokratikus magyarság aktivistája mondta 1945 szeptemberében az
1940-es fordulatról:
- A bécsi döntés után Bukarestből több mint százezer
magyar tért haza úgy, hogy alig maradtunk húszezren.
Antonescu és Horthy kölcsönös retorziókkal "felelget"
egymásnak, a délerdélyi magyar iskolákra szomorú sors
vár a következő négy évben, mégis érdekes módon e kritikus időben nem szünetelt a magyar nyelvű oktatás Bukarestben. A számarányok drasztikusan csökkennek ugyan, de a jelenlét és a folyamatosság biztosított.
A második világháború pusztításai nem hagyták érintetlenül a bukaresti magyar iskolaépületeket sem. Éppen a
legfontosabbat, a Sfin^ii Voievozi 50. sz. alatti emeletes iskolát érte a legnagyobb kár.
Az 1944. augusztus 23-i fegyveres felkelés után létrejött első katonakormány (Sánatescu) illetékes tanügyi
vezérigazgatója nemcsak az iskolát ért pusztításokra
céloz( amikor kijelenti: "Bukarestben nem lesz többé
magyar iskola!" De a demokratikus erők összefogásának
eredményeként - szinte hihetetlen módon - 22 tanulóval
újra indult a református elemi iskola Bukarestben. A
munka a romokon kezdődött el, hiszen a lebombázott iskolában alig volt olyan rész, ahol 22 gyerek meghúzódhatott.
A Magyar Népi Szövetség bukaresti szervezete gyorsan
és határozottan felmérte a teendőket. A szervezet
egyik vezetője, a politikai bizottság tagja, Révy Ilona 1945 januárjában így nyilatkozott:
"Bukarestben csak egy magyar nyelvű református iskola
van negyven tanulóval, holott az első világháború
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előtt öt volt. Most is szükség volna három-négy magyar
nyelvű elemi iskolára. Talán a jövő tanévre sikerül
legalább még két iskolát létesítenünk. Igen aggasztó a
tanerőhiány is." S ekkor még nincs Bukarestben magyar
nyelvű sajtó, az MNST tagjainak a száma alig éri el az
ezret. De ők annál aktívabban kivették részüket a munkából. 1945. március 6-a, a dr. Petru Groza vezette
első demokratikus kormány megalakulása után kedvezőbb
körülmények között érvelhettek a bukaresti magyar iskolahálózat bővítése mellett. 1945 őszén már örömmel
adja tudtul olvasóinak a Világosság: "Országszerte általános örömet és megnyugvást keltett az MNSZ-nek közművelődési síkon elért újabb jelentős eredménye. A
közoktatásügyi minisztérium ugyanis az MNSZ kérésére
fővárosban négy osztályos magyar tannyelvű középiskola
felállítását engedélyezte.
1947 elején a következőket olvashatjuk a Világosságban: "Az elmúlt két esztendő alatt azok, akik felelősséget éreztek iskolánk iránt és megértették az anyanyelv védelmének nemzedékekre kiható jelentőségét, hatalmas erőfeszítéseket tettek a Magyar Népi Szövetség
iskolacsatájának megnyerése érdekében. A magyar sajtó
számtalanszor fordult felhívással társadalmunkhoz,
mert az állami támogatás mellett minduntalan szükség
volt tetemes összegekre, hogy az épülettatarozások
munkálatait, valamint a hiányzó iskolafelszerelések
beszerzését biztosítani tudják. Ilyen értelmű felhívást közöltünk annak idején a bukaresti református
állami gimnázium és elemi iskola részéről. A fővárosi
magyar gyerekek anyanyelvét ápoló két intézet a legsúlyosabb állapotok között végzi hivatását. Úgyszólván
még padjaik is alig vannak. Felhívásunkra Táncz Jenő
kolozsvári építésvállalkozó egymaga hárommillió lejt
adományozott a bukaresti magyar iskolának. Nemes cselekedete legyen útmutatás és követendő példa mindenki
előtt, mert az összefogásban rejlő erők vihetik csak
győzelemre népünk' művelődési törekvéseit." A létszám
lassan, de emelkedő tendenciát mutat. 1948 elején még az államosítást megelőzően 55 tanuló jár az elemibe és beindult már a második ciklus is. (V-VI.)
Az iskolák államosítása biztató perspektívákat vetített a bukaresti magyar iskola elé is. A bátortalan
szülők is nagyobb bizalommal keresték fel a államilag
patronált nezetiségi iskolát. 1948/49-es tanévben már
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270 tanuló kért felvételt az iskola kötelékeibe. A
nemzetiségi politika sikereként könyvelhették el, hogy
a következő évben, 1949-ben döntés született arról,
hogy az iskola mindhárom (alsó-középső-felső) fokozata
kiépül, líceum lesz tizenkét osztállyal. Az iskola
vezetősége érezhette a miniszterelnök személyes jóindulatát, aki több esetben közbelépett az iskola felszereléseinek pótlása és ellátottságának javítása érdekében. 1949 nyarán új épület várta az iskolásokat és az iskola munkaközösségét, tanulóit és a szülőket
egy alkalommal dr. Petru Groza személyesen is meglátogatta.
Ez az eddigi iskolapolitika magán, viselt bizonyos egyoldalúságot, hiszen a kerületekben nem nyílt mód fiók
elemi iskolák létrehozására, de az egyetlen egyre nagyobb iskolát látványosan fejlesztette. S a bukaresti
magyar líceum (sokáig a bukaresti 9. sz. líceum) profitált a kezdeti évek kedvező körülményeiből, és éveken keresztül meg tudod őrizni tekintélyét és vonzáskörét akkor is, amikor már a nemzetiségi oktatásügyben
egészen más tendenciák kezdtek érvényre jutni. Igaz,
az iskola távolról sem tudta felölelni a magyar iskolaköteles gyermekeket, hiszen sok esetben a távolságok
is megakadályozták a szülőket, hogy gyermekeiket a
nemzetiségük számára fenntartott iskolába adják. Mégis
éveken keresztül úgy tűnt, hogy az iskola meg tudja
őrizni a dr. Petru Groza miniszterelnöksége alatt
kivívott tekintélyt.
Az ötvenes évek elején iskolai struktúrájában - különböző érvek ürügyén - alapvető változásokat hajtottak
végre. Felemelték a nemzetiségi tanulók kötelező minimális osztálylétszámát, egyes iskolatípusokat megszüntettek anélkül, hogy tekintettel lettek volna a speciális nemzetiségi sajátosságokra. A csángó földön
1947-től folyamatosan létesített magyar nyelvű iskolákat bezárták, s" áz erdélyi vegyes falvakban éppen a
megemelt kötelező létszám miatt rohamosan tűntek el az
eddig különben jól működő nemzetiségi iskolák vagy tagozatok. Bukarest évekig nem érezte az erdélyi sajátos
iskolagyakorlatot. Itt különleges engedéllyel a kötelező létszám alatt is működhettek magyar osztályok. De
a nemzetiségi politika immár tartósnak és egyirányúnak
bizonyuló tendenciái nem kerülhették ki sokáig a bukaresti magyar iskolát sem, mint ahogy érzékenyen érin-

tették a nemzetiségi célzattal létrehozott bukaresti
Petőfi Sándor Művelődési Ház korábbi nemzetiségi profilját, vagy a Bukarestben megjelenő magyar lapok, folyóiratok közlési lehetőségeit. A szüntelen átszervezések ideiglenesen elfedhették ugyan a módosult nemzetiségi politika célzatosságát, de hosszabb távon nem
volt nehéz felfedezni, hogy egy alapos szemlélet- és
gyakorlatváltás negatív következményeivel kell szembenézni. •
,. ;
'•,
Az 1978-ban kiadott új tanügyi törvény kapcsán összeállított iskolahálózat jegyzékéből már hiányzik az önálló bukaresti magyar iskola, helyette a 15. számú román nyelvű líceum tagozataként jelenik meg. Tehát tagozattá degradálódik egy korábban önállóan működő nemzetiségi intézmény. A tanári karban fokozatos változások következnek be. Egyes úgynevezett nem fontos tantárgyakat (pl. ének, testnevelés, rajz stb.) román
nemzetiségű tanárok tanítanak. De "természetesen"
egyes osztályokban románul tanítják a földrajzot, történelmet is. Közben - egy korábban Erdélyben több
helyen bevált módszer szerint - párhuzamos osztályokat
kaptak román tanítási nyelvvel a magyar osztályok,
majd 1986/87-től nem indulhatott magyar nyelvű kilencedik osztály. A magyar jelentkező választhatott a
román tannyelvű 9/a vagy az ugyancsak román tannyelvű
9/b között. Rövid idő alatt foganatosított intézkedések következtében a magyar líceum bevégezte pályafutását. Különben más mellékjelenségek is végigkísérték a
fentebb jelzett folyamatot. 1986 nyarán lekerült az
iskola faláról a régi besorolást jelző tábla, s a cégjelző már csak líceumot jelzett. Ekkor még egy magyar
főigazgató (Megyeri Katalin) vezette az iskolát két
román aligazgató társaságában. Azóta változott a helyzet ezen a téren is. 1987 januárjától immár három román igazgató vezeti az iskolát. így vezetett a göröngyös út az iskolaalapító Síikéi Imrétől (1815) az 1987től főigazgatóként működő, magyarul nem tudó Ilié Dim^boiu Catalinaig. S hogy a váltás ne legyen indokolatlan, 1987 februárjában miniszteri bizottság vizsgálja
az iskola munkáját, s az előző évekre vonatkozóan egyértelműen állapítja meg, hogy az iskolában a tanítás
alacsony szintű, az alkalmazott módszerek elavultak.
Új szemlélethez új módszerekre van szükség. Addig is,
míg a folyamat sikerrel befejeződik, az új vezetés kiadja az utasítást: a táblavázlat románul írandó, a
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szakkifejezések románul írandók. A faliújságon nincs
helye a magyar nyelvű órarend feliratnak, s a tanulók
egymás közötti idegen beszéde sérti a román tanulókat.
A nekrológ elkészült: a bukaresti magyar középiskola
élt néhány sikeres, áldozatos esztendőt.
Az általános iskolában diák és tanár megrendült hittel
tekinthet a jövőbe. A magyar diáknak az sem lehet vigasz, hogy más nemzetiségi iskolákat sem kímélt meg a
nemzetiségi kérdést véglegesen megoldottnak deklarált
hivatalos politika."
Tiszatáj, 1988. 9.sz. 90-95.o.

R. VARKONYI ÁGNES: ANYANYELV ES TÖRTÉNELEM
"Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban új tantárggyal
kezdődött a tanév: Magyarország történetét is tanulják
szeptembertől a diákok.
A jó hír dicséretére Mikes valósággal szótárt kínál:
"szép színű hír", "jószagú hír", melegítő-, serkentőcsendülő hír. Ö, aki a Márvány-tenger partján hiába
várta a hazavezető, a Zágonba utat mutató, a "nádmézes
téntával írott", a "mézes pogácsánál édesebb" hírt, és
haláláig Erdélyből csak "hideg", "megfagyott" híreket
kapott, kegyetlenül megszenvedett a szavak hiteléért.
Miért ne
ékesíthetnénk fel ma is az ő szavaival a
hírt, ha az az ifjúság javát szolgálja, ha a nemzetek
egyenjogúságát, az anyanyelv kiteljesedését segíti!
A Rákóczi-kor kutatója gondolatban kicsit mindég Kárpátalján él. Mégis most, amikor a román. _területrendezési terv miatt egész Furópa zaklatott'."és a sokszázéves falvakkal, templomokkal együtt történelmének páratlan földjét is félti, itt léleknyugató volt végre
bejárni a történeti forrásokból jól ismert helyeket:
Vári, Borzsova, Beregszász, Nagyszőllős, Huszt, Salánk. Ez a táj a szabadságharc bölcsője.

Mi is a glasznoszty? Tanulmányozható hónapokig, és
megélhető egyetlen pillanatban is. Több mint másfél
évtizeddel ezelőtt, amikor végre néhány napig kutathattam Kárpátalja gazdag levéltáraiban, mozgási lehetőségemet a hatóságok nagyon szűk körre korlátozták.
Most, 1988. szeptember 19-e és 26-a között tucatnyi
magyar falut, iskolát, irodalmi és közművelődési kört
látogathattam meg, bejárhattam az egész országrészt
szellemi tájaival együtt.
,
Állunk Jánosiban az iskolaudvaron. Szünet van. Anyanyelvünk jól ismert szavakkal szál, csattog, mint
odahaza is, ha kicsengetnek és végre a friss levegőre
tódulhat a diáksereg. Körül zsivajog néhány tizenéves:
"Maguk ellenőrök?" Elmondom: tanáraik hívtak meg, előadást tartok Rákócziról, szeretném hallani, mit tudnak
róla. Dermedt csend. így meredhetnek a világűrbeli jövevényekre, vagy keresgélhetik az elgurult üveggolyókat. Negyven év hosszú idő. Mikesnek alig két évvel
jutott több Rodostóban. Ezeknek a gyerekeknek már a
szüleik, tanáraik sem tanulták Magyarország történelmét az iskolában. Végre valamelyikük megtalál egy
szót: Munkács. Vajon véletlenül bukkant elő a gyermeki világ emlékeiből, vagy működnek még a közösségi
képzettársítások évszázados szabályai?
Kaszonyban annyi a diák, hogy a moziban kell megtartani az előadást. Bátran kérdeznek. De itt is elhangzik a szorongó kérdés, Vári és Csorna iskolásai ugyancsak feltették:
"Hogy lehet, hogy Rákóczi nem felejtett el magyarul,
ha tizenkét éves korától kezdve más nyelven beszélők
között tanult?" - Öreg pásztorok figyelik ilyen összehúzott szemmel a nyájat. Jussát a mesebeli legkisebbik
fiú.
Örökségükért, a magyar nyelvért aggódó"álruhás királyfiak lennének ezek a kárpátaljai magyar gyerekek? Vagy
egyszereűen a világtörténész-műhely kisinasai? Mert mi
izgatja ma leginkább a viharvert tudósokat? Az emberiség történelmének elpusztíthatatlan építőkövei, a
mostoha időket túlélő tényezők a fejlődés hosszú tartama alatt. Georges Duby például leszögezte: nincs
jellemzőbb valamely korra, társadalomra, mint az értékrendszerek története, az, hogy mit utasít a nem-értékek temetőjébe, és mit tart érdemesnek, hogy átadja
a következő generációnak.
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A francia történész és a kaszonyi iskolások virtuális
párbeszédébe bekapcsolható maga Rákóczi is. Diákkori
szavait az ellenőrzésével megbízott felügyelő jelentése így őrizte meg: "Fél, hogy elfelejti anyanyelvét,
és emiatt nagyon bánkódik." El is jött az idő, hogy az
erdélyi fejedelmek unokája nem tudott megszólalni magyarul. Hazatérve birtokaira mégis egycsapásra megkerültek az eltűnt szavak. Beszédei, levelei, a kortársak tudósításai bizonyítják, hogy Rákóczi, aki több
nyelven jól beszélt, a magyar nyelv egyik legnagyobb
mestere lett. Ez csoda - mondották a történetírók
hajdanában. Ez tudományos módszerekkel világosan feltárható - mondjuk ma, rendületlenül bízva abban, hogy
a humán tudományok jövőtépítő jelentőségének elismerésére egyszer már itt is felvirrad a nap.
Magyarország történelmének felvétele Kárpátalja közel
kétszáz magyar tannyelvű iskolájának tananyagába valóban nagy vívmány. Hogy ez az államhatalmi döntés bekövetkezhetett, sokak több évtizedes fáradozásának eredménye. A magyarok száma Kárpátalján az elmúlt 40 évben
nem csökkent számottevően. A hivatalos népszámlálások
szerint a Szovjetunióban 1959-ben 154,7, 1970-ben
166,5, 1979-ben 170,6 ezer magyar élt. Döntő többségük
ma is Kárpátalján több mint 90 községben él. Noha a
magyar anyanyelvűek körében is nő a kétnyelvűség, és
terjedőben van a vegyes házasság, "a kárpátaljai magyarok kevés jelét mutatják a nyelvi asszimilálódásnak" "...a magyarul beszélők száma meghaladja a 200
ezer főt" - idézi a Szovjetszkaja Etnográfia 1982-ben
megjelent egyik tanulmányát Dupka György és Horváth
Sándor. Az elismerés tehát mindenekelőtt a szülőket
illeti, akik gyermekeiket rendre magyar tannyelvű
iskolákba íratták. A sanda manipulációk ellenében az
időtlen nyugalmú értékőrzőket, akik tudták, amit Ballá
D. Károly a már említett TV-interjúban így fogalmazott
meg: életreszólóan sínyli meg a gyermek, ha kiiktatják
képzéséből az anyanyelvet. Bármely más nyelvet is jobban elsajátít, ha először szülei, otthona nyelvén veszi birtokába a világot. És most ezen veheti, vehetné
birtokába a múltját is. Ez a pillanat az ifjúságé. A
kezdeményező iskoláké, közöttük a beregszászi Kossuth
Lajos 4-es számú középiskola tanáraié, diákjaié. A
szomjasán kérdező gyerekek pillanata ez.
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A diákság kérdéseiből kiderült, hogy az elmúlt negyven
évben e táj magyar történelméből így is több mindent
sikerült megőrizniük. Még a falusi otthonokban is,
ahová eljutottam, megtalálhatók az elmúlt évtizedekben
Magyarországon megjelent történelmi munkák. A Móra
Könyvkiadó Képes Történelem sorozata az egyik irodalomtanár kifejezése szerint tanári kézikönyv náluk.
Mégis úgy tűnik, hogy ez az ifjúság ismereteit a Rákóczi-szabadságharcról népmondákból, történeti énekekből
meríti, kincsőrző havasok, források, titkos alagutak,
a menekülő lovára fordítva felvert patkók, és hasonló,
minden nép mondáiban jól ismert motívumokhoz köti.
Először talán Kölcsey, Kriza és Erdélyi János élte meg
ezt az élményt, s ők a polgári fejlődés hajnalán még
aggályok nélkül ismerték fel - az iskolai oktatás hiányában - a történelmet ilymódon őrző népek közös értékeit. Ami azóta elveszett, arról Babits beszélt
1937-ben, fájdalmasan visszaidézve fogarasi tanári élményeit: "Mint a népművészet és a népzene gyűjtői, én
is megilletődve pillantottam e gyermekszemeken át
olyan mélységbe, ahol a kultúra még nem választja el
egymástóla népeket, inkább összeköti, közös dalokkal,
közös mesékkel, közös emlékekkel, ahol a székely és
román szomszédiul és testvériesen őriznek valamit, havasaik félhomályában, amit mi már régen elvesztettünk. "
Ma sokszorosan megszenvedett igazságokat kellene a tudomány legjobb színvonalán a gyakorlat nyelvére józanul lefordítanunk. Mert búcsúzó századunk egyetlen
példaként tanítja szüntelenül: a múlt és a jelen szakadatlan párbeszédét nem lehet elvakult hatalmi döntésekkel elnémítani.
Ha az ember életének legnagyobb vállalkozásával, a világ befogadásával együtt nem tanulja népének történetét, gondolkozása károsodik, s ami ettől elválaszthatatlan, anyanyelve csonka marad'. Szókincséből örökre
hiányoznak fontos szavak, nevek, fogalmak. Szellemében
nem érti igazán Arany Jánost, Ovidiust, Puskint, a Háború és békét... Vesztesége annyi, amennyi a magyar
irodalommal együtt az egyetemes kultúrából számára
megsemmisült: többek között Vörösmartyval Lengyelország is, Kossuthtal Amerika, Adyval Párizs, Széchenyivel a felismerés: vége a népnek, ha tudomány nélkül
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K/aló... Hiányos szótárral, csökött fogalmi készlettel
tarisznyázni fel a gyermeket a jövő század küszöbén,
Vétek az emberiség ellen. Csak népének birtokbavett
történelmén nevelődhet fel a nemzetek közös nyelvezetén gondolkodni képes felnőtt.
Kárpátaljai történészek és írók - elsősorban Váradi
Sternberg János professzor - példás gyorsasággal kidolgozták az új tantárgy: Magyarország története tantervét. A Kárpáti Igaz Szó három számában folytatásokban napvilágot látott Tanterv igényeiben átfogó, tematikájában világosan tagolt. De arról is tudósít, hogy
a feladat példátlanul nehéz. A tanári munka mindennapjaiban pedig alig leküzdhető: nincsenek tankönyvek,
diák, térképek. Jóakarat itt is és ott is akad bőven.
Iskoláink, intézményeink készséggel küldik, ami van.
Szeged környékéről egy nyugdíjas tanárnő felajánlotta,
hogy kész hónapokon át minden ellenszolgáltatás nélkül
történelmet tanítani. Mégis, ma már sem idő, sem mentőkörülmény, hogy akárcsak egy tollvonással is szépítsük a súlyos helyzetet.
Tanárokat kellene kiképzeni, továbbképző tanfolyamokat
indítani, tankönyveket írni. Elméleti kérdéseket közösen tisztázni. Miben tudnánk mi ma segíteni? Nálunk a
tudományra, kultúrára egyre kevesebb a pénz. Talán
legsúlyosabb válságát éli az ország. Történelmi anyanyelvünk évtizedek óta észtvesztően csonkul, az ifjúság zöme tartós történetismereti, műveltségben alultápláltságban szenved, a nemzeti önbecsülés elveszett.
A történettudomány és az értékőrző társadalmi közvélemény egyaránt a közöny, a kommercializálódás, a mármár vak gyűlölet és a talmi értékek riasztó zátonyai
között vergődik jóidéje. Hány éve hangzik igen erőteljesen, hogy történelemtanításunkkal komoly baj van. S
vajon Mikessel szólva "megérjük-é még aztot valaha",
hogy az emberiség közös nyelvezetén készül el minden
nemzet iskolái ..történelem-könyve?
Lapozgatjuk a hazai történelmi tankönyveket, és a kérdések nem kevésbé súlyosak. Magyarországon a hatvanas
években még tanulták a diákok Vári és Beregszász nevét, ahol Tarpávai együtt 1703 tavaszán kibontották
Rákóczi zászlóit. A legutóbb megjelent gimnáziumi tankönyv (1988) tanúbizonysága szerint mára már eltűnt
történelmünk térképének számos más helységével és ese- 92 -

menyével együtt. Hiába keressük az utolsó, gyulafehérvári fejedelemválasztó országgyűlést (1704), amelynek
kivívásában magyarok, románok, szászok egyaránt résztvettek. Nem érdemesül emlékezetre méltónak Rákóczi
vallási-tolerancia rendelete és törvénye (1704-1705),
amely akkor egyet jelentett az anyanyelvi műveltség és
az iskolaalapítás szabadságával. Kitöröltetett - hoszszú évtizedek után most első ízben - még a kronológiából is a sárospataki országgyűlés, ahol a Vitézlő.Rend
Kárpátaljáról származó és javarészt Rákóczi udvari
hadaiban szolgáló ukránok képviselői is ott voltak.
Magyarország történelme folyamán először törvényt alkottak a fegyvertfogott jobbágyok felszabadításáról,
és arról, hogy szabad földet vagy falut nyernek letelepedésre. Nem kapott kegyelmet a Rákóczi-zászlók alatt küzdő és vérző székelység, sem Rákóczi művelődéspolitikája, sem az erdélyi kartazianusok tudós serege.
Mikesnek az apróbetűs részben jutott egy soványka sor.
Kárpátaljai utam utolsó állomása Nagyszőllős, a Bartók
Béla Művelődési Kör öregjei és fiataljai között a gyönyörű estébe hajló délután. A mesterien restaurált Perényi-kastély dísztermében a Mikrocosmost játssza a
zenetanárnő. Szól a Rákóczi-nóta, amelynek egyik változatát a Vitetorisz-kódexben jegyezték fel "oláh
tánc" címen. Hangzik a Tyukodi pajtás, amelynek
dallamát Bartók a rutén kolomejka dallamából a magyar
kanász-nótán át vezette le. Az elnök Keresztyén Balázs
történelemtanár, író és történész, aki legutóbb a
"Csínom Palkó, csínom Jankó" ukrán vonatkozásairól
írt. .Előre eltervezett előadásom vázlatát félreteszem
és megpróbálom felvázolni a Kárpátalján tanítandó "Magyarország történelme" c. tankönyv Rákóczi fejezetének
némely részletét. Sorolom az eseményeket, dátumokat,
helyneveket, a vezérlő fejedelem ide kapcsolódó tetteit. Engemet is meglep a kápráztató bőség, ahogy egymásból és egymásra épül e7 a múlt, a múltunk. Kárpátalja területén: Bereg, Ung és Ugocsa vármegyék tájain
s a szabadságharc néhány éves szakaszában is valósággal
rajzanak az események.
Lehetne más felfogásban is megírni Magyarország történelmét. Csak egyet nem lehet már megtagadni az ifjúságtól: a történelmet. Annak idején Sütő András az erdélyi gyermekek szájába adta: „Engedjétek hozzám jönni
a szavakat". A mára már-már kifulladással küzdő erdé-
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lyi gondolatot számomra Kárpátalja így erősítette fel:
"Engedjétek hozzám jönni - a történelmet."
Hitel, 1988. 4.sz. 29-31.0.
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TALLÓZÁS AZ IDEGEN NYELVŰ SAJTÓBAN

A VILÁG NAGY KÖNYVTÁRAI - JAPÁN
Japán - eredeti, ősi kultúrával rendelkező ország, ahol évszázados hagyományai vannak a könyvtárügynek.
A papírgyártás, az első kézzel írott könyvek megjelenése az időszámítások szerinti 5-6. századra tehetők.
A kolostorokban és az egyetemeken ebben az időben alakultak ki az első könyvmegőrző helyek. Ezek voltak a
mai könyvtárak ősei.
A XII-XVI. sz. között belvillongások pusztították
országot, amiknek sok könyvtár áldozatul esett.

az

A XIX. sz. második felében, amikoris Japán rohamos
léptekkel haladt a kapitalista fejlődés útján, megjelentek az első nyilvános könyvtárak, amelyeket angolamerikai mintára szerveztek meg.
Egy 1899-ben megjelenő törvény megteremtette a könyvtári szolgáltatás alapjait.
Számos könyvtár jött létre, megjelent az első szaksajtó, kidolgozták a Dewey-féle Tizedes osztályozás japán
változatát, valamint a nyomtatott dokumentumok bibliográfiai leírásának szabályait.
A 2. vh. után az ország kulturális életében a legjelentősebb változást az 1948 februárjában elfogadott
törvény hozta, ameUy a Nemzeti Parlamenti Könyvtár
létrehozásáról szólt. Ennek a könyvtárnak lett a feladata a kötelespéldányok megőrzése, ill. a nemzetközi
könyvtárközi kölcsönzés biztosítása.
1948-ban 215 ezer kötete és 182 dolgozója volt. A központi könyvtárból és 37 fiókkönyvtárból állt.
A központi könyvtárban az 1986-os átszervezés után különböző osztályok találhatók. így pl. az állománygyarapítást végző, a nem hagyományos dokumentumokat gyűjtő, a könyvtárközi kölcsönzést biztosító, valamint a
jogtudományi kutatást végző osztályok.
A könyvtár két épületben található. Ezek közül az
egyik 1968-ban épült, nyolc emeletes, (az emeletek kö- 96 -

zül kettő a föld alatt található) és mintegy 4,5
millió kötetet őriznek itt. 11 olvasóterem áll a látogatók rendelkezésére. A másik, 12 emeletes épület
1986-ban épült és 7,5 millió kötet számára van benne
hely. Itt 5 olvasóterem, számítógépes központ, kiállítóterem, fénykép- és mikrofilmrészleg, restaurátor- és
könyvkötészeti műhely található.
Igen élénk a könyvtár nemzetközi könyvcseréje. 1985ben pl. több mint 10 ezer könyvet, 3,5 ezer időszaki
kiadványt kaptak külföldről. 111 ország mintegy 688
könyvtárával és intézményével, valamint 38 nemzetközi
szervezettel tartanak fenn cserekapcsolatot.
Az olvasótermek 9-től 20 óráig állnak az olvasók rendelkezésére. A látogatók száma meghaladja az évi 490
ezer főt. Naponta általában 1800-2000 ember keresi fel
a könyvtárat.
Az utóbbi 25 évben a könyvtár jelentős eredményeket
ért el a gépesítés terén. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a munkaigényes folyamatokat sikerült gépesíteni, illetve gyakorlatilag száműzték a kézi munkát.
Egyik legjelentősebb eredmény a katalogizálás gépesítése. Az így elkészített katalógust, amely 560 ezer
leírást tartalmaz, elsősorban a különféle tájékoztató
bibliográfiák összeállításához használják.
A számítógépek alkalmazásának másik területe: az
olvasók kiszolgálása. 1980 óta az olvasótermekben 62
terminál működik, és széleskörű a személyi számítógépek használata.
, .; ...
,f;_
...A 2. vh. után elég szerteágazó kvt-i rendszer
alakult ki az országban. Ebbe éppúgy beletartoznak a
közkönyvtárak, az iskolai-, az egyetemi-, a szakkönyvtárak, mint azok, amelyeket társadalmi szervezetek,
magáncégek vagy éppen magánszemélyek támogatnak.
A közkönyvtárakat a kormány támogatja, tevékenységüket
az 1950. ápr. 30-án elfogadott könyvtári törvény szabályozza. Azóta ápr. 30-a a japán könyvtárosok napja.
A törvény biztosítja a közkönyvtárak ingyenes használatát, a kultúra és az oktatás fontos bázisaként tartja őket számon. Szolgáltatásaik hasonlóak a magyarországi közművelődési könyvtárak szolgáltatásaihoz.
- 97 -

Dapánban 1985-ben 1599 közművelődési könyvtár működött, kb. 12 millió olvasóval. Ez kb. a lakosság 10
százalékát jelenti.
Évente több mint 217 millió könyv jelenik meg, 100 lakosra tehát 182 könyv jut.
Az országban több mint 41 millió tanuló vesz részt alsó- és középfokú oktatásban. Az ő igényeiket elégítik
ki a közművelődési könyvtárak gyermekrészlegei, amelyek száma az utóbbi 25 év alatt 259-ről 1302-re emelkedett. Ugyanakkor felmérések azt mutatják, hogy míg
az általános iskolás korú gyermekek naponta kb. 19-24
percet, hétvégeken kb. 30-42 percet fordítanak olvasásra, addig 2,5-3 órát töltenek tévénézéssel.
A japán gyermekkönyvtárakban sem csak olvasni lehet,
hanem szerveznek "meseórákat" és különféle szakköröket is. A könyvek mellett megtalálhatók a magnó- és
videofelvételek, valamint egyéb audiovizuális anyagok,
amelyek általában a tanulásban - de különösképpen az
idegennyelvek tanulásában felhasználhatók.
Japánban körülbelül 400 egyesület és társaság tömöríti
a könyvtárakban és az információs központokban dolgozókat. Közülük a legrégebbi 1892-ben alakult, 1940
könyvtárat és mintegy 5520 egyéni tagot tart nyilván.
A szervezeten belül különféle szekciók működnek, így
pl. a közművelődési-, az egyetemi-, iskolai- és szakkönyvtáraké stb. Kiadványok egész sorát jelenteti meg.
De a többi szervezet is aktívan dolgozik és nem egynek saját kiadványa is van.
Bibliotéka]*, 88, 2.sz. p. 58-59.
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A KÖNYVKIADÁS HELYZETE INDIÁBAN
Ma India a világ nyolcadik legnagyobb könyvkiadó állama, évente kb. húszezernyi kötet lát napvilágot. Az
országban kedvező a légkör az irodalmi alkotók számára, a társadalmi berendezkedés és az intézmények demokratikusak, a nyomdák felszereltsége állandóan javul, a helyi papírgyártás is jelentős, rendelkezésre
állnak a szükséges technikai ismeretek, jó az elosztási hálózat, és az olvasás iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Mindez lehetővé tette az ország számára,
hogy
létrehozza a harmadik világban a legnagyobb
kiadói infrastruktúrát.
Egy felmérés szerint, amelyet a Gazdaságkutató Nemzeti
Tanács végzett, Indiában ma több, mint 3000 működő kiadó Van, amelyből kb. száz azoknak a nagy kiadóházaknak a száma, amelyek évente legalább 50 kötetet publikálnak. A könyv/gyártás első sorában az oktató könyvek
vannak. Jóllehet a könyvkiadás nagyobb része a magánszektor kezében van, de ez a tevékenység érint mintegy
450 társaságot is, végül a központi kormány egyike a
legnagyobb indiai könyvkiadóknak, az ország könyvgyártásának kb. 20 %-át mondhatja magáénak.
A könyvkiadás kérdését Indiában úgy kell vizsgálni,
hogy figyelembe vesszük az ország szélsőséges etnikai
és nyelvi sokszínűségét. Az alkotmány 15 nemzeti nyelvet ismer el, amelyek ábécé sorrendben a következők:
az asszamai, a bengáli, a gouzsaratf, a hindi, a kannára, a kasmíri, a malayalam, a mahrati, az oriya, a
pendzsabi, a szanszkrit, a szindhi, a tamul, a telugu
és az urdu. Ezek nem nyelvjárások, vagy ugyanannak a
nyelvnek a változatai, hanem egymástól teljesen független nyelvek, amelyeket millión felüli lélekszámú
lakosság beszél. Ezen legfontosabb^nyelvek mellett és
néhány mááik kevésbé fontos mellett, (mint például a
dogri, a konkani, a maithili, a manipuri, a nepáli és
a razsaszthani), de amelyeket még szintén tekintélyes
számú indiai lakosság beszél, még körülbelül 400 törzsi anyanyelvet ismerünk Indiában, amelyek nagy részének nincsen írott változata.
Az írásformák kérdése majdnem ilyen bonyolult. A 11
nagy írásrendszer, a perzsa-arabot és a latint nem
számítva, a következő: a nagari, a bengáli, az assza_ 99 _

mai, a manipuri, az oriya, a telugu, a konnara, a tamul, a malayalam, a guzsarati és a gurmuki. Ne felejtsük el a szájhagyományt és a még mindig független beszélt szó jelentékeny meglétét. A népi mesélők, ezek a
"beszélő könyvek", még ma is hozzátartoznak a tradicionális indiai tájhoz, a mindennapokhoz. Vonaton, vagy
a falusi piacokon dalaikkal és meséikkel ejtik rabul
hallgatóikat. Manapság még a városoknak, például Kalkuttának a piacait is átlengi a mágia hangulata,
amikor az éj leszálltakor az emberek összegyűlnek,
hogy meghallgassák a Ramejana vagy a Mahrabhrata egyegy rövid epizódját. .. . ,..-...-.
A következő néhány szám lehetővé teszi, hogy megítéljük az India nagy nyelvein, valamint az angol nyelven
történő könyvkiadás és irodalmi tevékenység jelentőségét: nemrég, ugyanabban az évben az indiai könyvkiadók
összességében 21 265 kötetet jelentettek meg, ebből 77
asszamai, 1 302 bengáli, 10 438 angol, 972 guzsarati,
633 hindi, 306 kannára, 595 malayalam, 1 514 mahrati,
322 oriya, 597 pendzsábi, 177 szanszkrit, 910 tamul,
817 telugu, 352 urdu és 253 más nyelveken jelent meg.
Az irodalmi művek ebből kb. 33 %-ot tettek ki (kivéve
az angolt, mert ezen a nyelven irodalmi alkotó tevékenység nem folyik). A számok arra is utalnak, hogy az
indiaiak,akiknek más nyelvük is van az anyanyelvükön
kívül, 7 % alatt vannak, mert a fontosabb nyelvek nem
egy-egy területhez vagy városhoz kapcsolhatók, és a
szövetség területei, az egyes államok is mind többnyel vűek.
-.;
.-! ,.'.,.;•. j •....-.
A hindi, amely nyelv nagyon elterjedt és hivatalos
nyelv, használata terjedőben is van, az első helyen
áll a publikációk tekintetében, mert a hindi nyelvű
publikációk évenkénti számánál csak az angol nyelvűeké
nagyobb. Az angol nyelv használata nem akadályozta a
nagyobb indiai nyelvek elterjedését és gazdagodását,
sőt ehhez jelentősen hozzájárult. Napjainkban India az
Egyesült Államok és Anglia után a világon a harmadik
helyen áll az angol nyelvű könyvkiadás területén.
A publikációs tevékenység jelentősége egy adott országban főleg a következőktől függ: a népesség mekkora
része írástudó, hogy milyen az oktatás színvonala,
hogy mennyi a tanult emberek száma, milyen a politikai
berendezkedés, milyen a közoktatás programja, mert a
- 100 -

fejlődő országokban a kiadott könyvek döntő része iskolai tankönyv és oktató jellegű mű. Ha az oktatás
színvonala nem alakítja ki szükségszerűen az olvasás
szokását, akkor minden, az olvasást népszerűsítő kampány sikertelen marad.
Egy 1981-es felmérés szerint, amely a legutolsó volt
az utóbbi időben, Indiában a népesség 37 %-a írástudó.
Ez a szám 7 %-os növekedést jelent az 1971-es felméréshez képest. Ez nem azt jelenti, hogy az analfabéták
száma jelentősen csökkent volna az országban, ellenkezőleg, a demográfiai növekedés erős volt ebben az
évtizedben, az ország népessége 48 millióval nőtt.
Részben ez magyarázhatja azt a szembeszökő ellentmondást, hogy India az elsők között van a kiadott könyvek
számát tekintve, de az egy főre jutó könyvek számát
tekintve jóval az átlag alatt van. Az egyénenkénti fogyasztás alig éri el a 32 oldalt évente, ugyanakkor,
amikor az ipari országokban ez a zzám eléri a 2000-t
is.
A kötetek számát tekintve is a nemzetközi átlag alatt
van India: az indiai nyelveken megjelentek száma ritkán megy 1000 példány fölé, az angol nyelvűeké pedig
ezer és kétezer között van.
Mindennek ellenére, az utóbbi évtizedekben mutatkozó
fejlődés, főleg a függetlenség kivívása óta, megengedi, hogy optimizmussal tekintsünk az indiai nyomdaipar
és könyvkiadás jövője felé.
A fényszedés egyre nagyobb térhódítása a kiadóknál
forradalmasítja az indiai könyvipart. Mindazonáltal a
működő nyomdák többsége gépi szedéssel dolgozik, a
többiek általában egy színnel dolgozó offset gépekkel
vannak fölszerelve. A nyomdaipari felszerelések javarésze külföldről érkezik, de -Ini'ia maga is kezd különböző típusú ilyen berendezéseket gyártani. Ha Gutenberg eljárása, amelyet Indiában egy jezsuita misszionárius vezetett be 1557-ben, alig több mint egy évszázad után érte el ezt az országot, az adott kor viszonyai között a modern technológiák sokkal gyorsabban
terjednek majd el, nemcsak a nagyvárosokban, de vidéken is. Már a mikrokiadvanyok is járják a maguk útját,
hála a lézer nyomtatójú mikroszámítógépeknek.
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Több indiai egyetem is fölvette a könyvkiadást az oktatandó tantárgyak közé, és többféle olyan program is
létezik, amelyet a könyvkiadásban és a könyvgyártásban
dolgozók képzésére használnak. Különböző köz-, és magánintézmények tűznek ki minden évben díjakat és hasonló jutalmakat azért, hogy befolyásolják a megjelentethető írásművek számát, és a nyomtatás minőségét.
Végül könyvvásárok és kiállítások sorát rendezik az
országban és nő azon művek száma is, amelyeket egyik
indiai nyelvről egy másikra fordítanak le.
Le Curier, 1988. július
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UTÓSZÓ

Az olvasó kezében tartott Rövid Úton utolsó száma okot
szolgáltat a szerkesztőnek a búcsúzásra. Ez a folyóiratszemle 1970 óta szolgálta az érdeklődő pedagógust,
könyvtárost, egyszóval: az olvasót. Mint hajdanán a
beköszöntő írta: a pedagógia, illetve a közművelődés
terén megjelenő szakirodalomban kivánt pontos és gyors
tájékoztatással szolgálni. 18 éven keresztül folyt ez
a tevékenység, s most megszakad. Oka csak annyi, hogy
a szükséges anyagiak nem állnak rendelkezésünkre.
Pillantsunk vissza az elmJlt 18 évre! 1970-ben a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár a Pedagógus Szakszervezet megrostált könyvtári anyagának átvételével és saját anyagával megteremtette a pedagógiai könyvtárat és szolgálatot. A "nyitás" egyik velejárója volt a Rövid Útónnak a könyvtár akkori igazgatója által történt megindítása.
Az első szerkesztő tehát Szurmay Ernő és Zsolnai
zsef volt.

Jó-

A szemle ebben az időben még csak pedagógiai folyóiratszemle és elsősorban pedagógusoknak szánták. A közművelődés egész területére 1985-től, az új igazgató
belépésétől kezdett figyelni. Az első szám 1970 első
félévének anyagából válogat, 21 folyóiratot figyel.
1971-72-ben Notheisz Jánosné, Szurmay Ernő|és Zsolnai
József a szerkesztő.
1973-tól 1978-ig újabb szerkesztők
jelentkeznek:
Lauritz Miklósné és Öry Zoltánné. Az 1979. 3-4. számot
Szurmay Ernő mellett Esztó Péterné és Öry Zoltánné állította össze.
Amikor 1981-ben a Pedagógiai Könyvtár átkerült a Pedagógustovábbképző Intézetbe, ettől kezdve 1988. végéig
a Megyei Könyvtár és a Pedagógiai Intézet közös kiadványa lett. Mivel azonban a Pedagógiai Intézet 1988ban megvonta az anyagi támogatást, s a Megyei Könyvtár
ezt nem tudta pótolni, az előbb említett határozatot
voltunk kénytelenek hozni. Tehát 1989-ben már nem adjuk ki a szemlét.
.'.. . . . • • '
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Az 1983. 3. számtól ismét új nevek jelentkeznék a
szerkesztők sorában: Ladosné Varjú Irén, Pápayné Kemenczey Judit, Mondok Ildikó és 1985-től dr. Horváth
Károly.
A Rövid Úton mellékletei 1984-ig: évenként ajánló bibliográfia a pedagógiai tárgyú könyvekből, 1983-ig minden szám válogatást közölt a Köznevelés cikkeiből,
esetenként pedig fordítást is. 1985-től a fordítások,
kitekintések rendszeresekké válnak és a szemle a
tárgyidőszak teljes pedagógiai és közművelődési folyóirat-anyagának cikkeiből közöl válogatást. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi időkben már 70 napilapot, hetilapot, folyóiratot és egyéb periodikát figyeltünk.
A kiszélesedett és tartalmában is gazdagodott feladat
ismeretében kétszeresen is fájó ezennel búcsút venni
az olvasótól.
dr. Horváth Károly
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