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Szülői vélemények az általános
képzés meghosszabbításáról

1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot,
amely nemcsak az oktatás tartalmának átalakítását jelentette,

hanem szerkezeti átalakulással is együtt járt. A reformot bevezető
1996-os törvénymódosítás a korábbi 8 osztály helyett mindenki

számára 10 évfolyamos általános képzést tett  kötelezővé, és egyúttal
a középfokú oktatásban szétválasztotta az általánosan képző és a

szakképzési szakaszt. Összefoglalva tehát a gyerekeknek 10 osztályos
általános képzésben kell részesülniük, mielőtt szakmai képzésük

elkezdődne. 

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9–10. osztályokban szakmatanulás-
ra való felkészítést, illetve szakmai orientációt nyújtanak a későbbi szakmavá-
lasztás megkönnyítése és a szakmatanulás megalapozása érdekében.

Az általános képzési idő meghosszabbítása elsősorban a szakképzésben résztvevő gye-
rekek tanulóidejének megnövelését jelentette, akik között  20–30 százalékra tehető a hát-
rányos helyzetűek aránya. Azokról a gyerekekről van szó, akik eddig a speciális szakis-
kolákban és a szakmunkásképzők alacsony presztízsű szakmáin tanultak tovább, akiknek
az iskoláztatását a legtöbb kudarc kísérte, és akik viszonylag nagy arányban (20–25 szá-
zalék) maradtak ki az iskolából a szakmunkásbizonyítvány megszerzése előtt.

Miután 1998-ban az új kormány a NAT bevezetéséhez kapcsolódó reform korrekció-
jára készült, tanulságosnak látszott összegyűjteni az általános képzés meghosszabbításá-
nak tapasztalatait. Az erre vonatkozó felmérést 1999-ben az Oktatáskutató Intézetben
folytattuk az OM megbízásából. Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk, hogyan érin-
tette a reform az iskolákat, a szülőket (akik eddig gyerekeik mielőbbi szakmatanulását
ambicionálták) és a gyerekeket (akik kevéssé voltak motiváltak az általános műveltség
megszerzésére és a tanulásra).

A reform iskolai fogadtatása

A törvény előírásai szerint 9–10. osztályos általános képzés a korábbi 8 osztályos álta-
lános iskolákban és középfokú iskolákban egyaránt szervezhető volt. Kutatási adataink
azt mutatták, hogy a 9–10. osztályos általános képzés feladatával a legtöbb településen a
szakmunkásképzőket bízták meg a fenntartó önkormányzatok, illetve ahol nincs ilyen is-
kola, ott a speciális szakiskolák vagy az általános iskolák látták el az új feladatot.

A NAT bevezetését és az 1998-as oktatási reform fogadtatását vizsgálva (2) azt tapasz-
taltuk, hogy annak ellenére, hogy az igazgatók és a pedagógusok egy része nem értett
egyet a változtatásokkal, többségük elismerte, hogy ezek a gyerekek érdekeit szolgálták.
1999-es kutatásunkból is az derül ki, hogy annak ellenére, hogy az igazgatók egy része
nem helyeselte az általános képzés meghosszabbítását (legszívesebben folytatta volna a
hagyományos szakképzést), 61 százalékuk egy éves tapasztalatai alapján úgy gondolta,
hogy a reform a tanulók érdekeit szolgálta. Különösen sokan vélekedtek így az általános
iskolák (85 százalék) és a szakmunkásképzők (70 százalék) igazgatói közül, akik olyan
iskolákban szereztek a meghosszabbított általános képzésről tapasztalatokat, amelyekben
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a legtöbb gyenge képességű és a legtöbb hátrányos helyzetű gyereket oktatják.
Jóval kevesebb igazgató tartotta kedvezőnek ezt a változást a pedagógusok szempont-

jából. Mivel mint minden reform, ez is szervezeti átalakítást kívánt az iskoláktól és több-
letmunkát, illetve a korábbi rutin feladását követelte a pedagógusoktól, az igazgatóknak
csak alig egyötöde gondolta úgy, hogy számukra is előnyökkel járt ez a változtatás.
Ugyanakkor az igazgatók közel egyharmada elismerte, hogy az iskolákat is pozitívan 
érintette a változás, amennyiben stabilizálódott a tanulólétszám és javult a pedagógusok
foglalkoztatási biztonsága. Ez a vélemény elsősorban az általános iskolák igazgatói kö-
zött volt népszerű, akiknek 50 százaléka vélekedett úgy, hogy ebben a tekintetében is po-
zitív fordulatot hozott a 9. osztályok beindítása.

Amikor arról érdeklődtünk, hogy miben látják az általános képzés meghosszabbításá-
nak előnyeit, az igazgatók több mint fele válaszolta azt, hogy a tanulmányi idő meg-
hosszabbításában és a közismereti képzés jelentőségének növekedésében. Ezek a vála-
szok összhangban vannak azzal a sokak által osztott véleménnyel, miszerint a 9. osztá-
lyok bevezetéséből elsősorban a tanulók profitáltak. 

Az általános képzés meghosszabbítása az igazgatók szerint elsősorban azoknak a tanu-
lóknak hozott előnyös változást, akik korábban 14 éves korukban, felkészületlenül és

tájékozatlanul kényszerültek szakmaválasz-
tásra, akiknek ugyancsak 14 éves korukban
kellett elkezdeniük a fizikai munkát a szak-
mai gyakorlóhelyeken, és akiknek 17–18
éves korukban munkába kellett állniuk. Az
általunk megkérdezett igazgatók több mint
háromnegyede említette a reform előnyeként
a szakmaválasztás elhalasztását, kéthar-
maduk említette pozitív változásként a
munkábaállás késleltetését, és az igazgatók
több mint fele tartotta előnyösebbnek, hogy
ezentúl a gyerekek fizikailag fejlettebben
kezdhetik el a szakmai gyakorlatot. 

Az előnyök mellett a reform a tanulók
szempontjából hátrányokat is jelentett, bár
ezeket az igazgatók az előnyöknél jóval
ritkábban említették. 54 százalékuk szerint
okoz gondot a tanulók számára, hogy hosz-

szabb ideig kell közismereti tantárgyakat tanulniuk, és 42 százalékuk szerint hátrányosan
érinti őket a szakképzés késleltetése. A tanulóidő meghosszabbodását csak egyötödük, a
fizikai munkához való későbbi adaptáció problémáját pedig alig egyharmaduk említette
hátrányként.

A kétségtelen előnyök ellenére a reform gyakorlati megvalósítása az iskolák számára
nem volt problémamentes. Az igazgatók fele szerint gondot okozott a tanteremhiány és
egynegyedük szerint a megfelelő képzettséggel rendelkező tanárok hiánya is. Mindkét
probléma elsősorban a szakmunkásképzőkben és a vegyes típusú szakképző iskolákban
volt jellemző. Ugyanakkor a jelentkezők hiányára mindössze az igazgatók 4 százaléka
panaszkodott.

A reform megfelelő előkészítésének (nyomtatott mintatantervek és számítógépes adat-
bankban hozzáférhető tantervek) volt köszönhető, hogy mindössze az igazgatók egyne-
gyede említette a problémák között a megfelelő tantervek hiányát. Annak ellenére, hogy
a meghosszabbított általános képzés bevezetése érdekében az iskolák óraterveit és a pe-
dagógusok foglalkoztatását is át kellett szervezni, viszonylag kevesen (23 százalék)
panaszkodtak szervezési problémákról, de az igazgatók közel fele szerint gondot okozott
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a tankönyvek hiánya. A reform bevezetése elsősorban a szakmai gyakorlati oktatók és a
szakmai tanárok foglalkoztatása szempontjából érintette érzékenyen az iskolákat. Annak
ellenére, hogy a legtöbb intézménynél megpróbálták átmeneti foglalkoztatásukat valami-
lyen formában megoldani, az igazgatók fele panaszkodott arról, hogy szakmai oktatók,
és több mint egyharmada arról, hogy szakmai tanárok váltak feleslegessé. Ugyancsak az
általános képzés meghosszabbítása eredményezte azt a helyzetet, hogy a szakmunkás-
képzőkben és a vegyes típusú szakképző iskolákban kihasználatlanul maradtak az isko-
lai tanműhelyek. Az általunk megkérdezett igazgatók közül erről a problémáról 29 száza-
lék tett említést.

A 9. osztályok legjelentősebb újdonsága az volt, hogy szakmai oktatás helyett csak
„pályaorientáció” formájában oktathattak szakmai ismereteket. Ezzel a változtatással az
igazgatók és az egzisztenciájukban érintett szakmai tanárok és szakoktatók jelentős része
egyetlen pillanatig sem értett egyet. Részben ennek volt köszönhető az első évben a re-
form „csökkent értékű” megvalósítása. A törvényi előírásnak megfelelően valamennyi
vizsgált iskola 9. osztályaiban tanítottak közismereti tantárgyakat, 87 százalékukban ta-
nítottak pályaorientációs tantárgyakat is, és a vizsgált iskolák 67 százalékában nem folyt
hagyományos értelmében vett szakmai oktatás. 18 százalékukban viszont a törvény
előírásai ellenére szakmai elméletet, 5 százalékukban szakmai gyakorlatot, 10 százalé-
kukban pedig szakmai elméletet és gyakorlatot is oktattak. A szakmai oktatást folytató
iskolák között mind általános iskolák, mind tiszta típusú szakmunkásképzők, mind ve-
gyes típusú szakmai iskolák előfordultak. A vizsgált iskolák egyharmada tehát olyan
módon is kifejezte az általános képzés meghosszabbításával való egyet nem értését, hogy
a 9. osztályok óraterveiben megtartotta a szakmai órák egy részét, ami szükségképpen
csökkentette az általános képzésre felhasználható időt. 

A reform bevezetése a pedagógusok számára sem volt egyszerű feladat. Az igazgatók
59 százaléka szerint problémát jelentett számukra a helyi tantervek elkészítése, 44 száza-
lékuk szerint gondot okozott az új tantervek alkalmazása, és az igazgatók fele mondta
azt, hogy a megváltozott helyzetben változtatniuk kellett korábbi pedagógiai módsze-
reiken. Az igazgatók közel fele értékelte úgy, hogy a reform következtében nehezebb, és
az igazgatók több mint harmada úgy, hogy több lett a pedagógusok munkája. Ha azt is
tekintetbe vesszük, hogy a reform bevezetése érdekében végzett többletmunka milyen
csekély honoráriummal járt, nincs mit csodálkozni azon, hogy a pedagógusok között
milyen sok ellenzője akadt a reform bevezetésének. Ennek ellenére amikor arról érdek-
lődtünk, hogy az iskolának mik a tervei a jövőre vonatkozóan, az igazgatók 91 százalé-
ka  mondta azt, hogy folytatni kívánják a 9–10. osztályos általános képzést, és mindössze
9 százalékuk szeretné ezt a képzési formát a jövőben megszüntetni.

A 9. osztályosok pályaválasztása

Miután a szakképző iskolák többsége úgynevezett „többfunkciós” intézmény, tehát
szakközépiskolai képzést, szakmunkásképzést és szakiskolai képzést is folytat, a tanuló-
minta meghatározásánál ezt a szempontot is igyekeztünk figyelembe venni. Az általunk
vizsgált 9. osztályos tanulók fele olyan iskolába iratkozott be, ahol a domináns képzési
forma a szakmunkásképzés, több mint egynegyedük olyanba, ahol a szakközépiskolai
képzés a fő profil, és mindössze 7 százalékuk került olyan szakképző iskolába, ahol fő-
ként szakiskolai képzést folytatnak. A kiválasztott gyerekek 13 százaléka általános isko-
lában kezdte el a 9. osztályt.

Miután az általános képzés meghosszabbítását az előző oktatási kormányzat elsősor-
ban abból a megfontolásból ambicionálta, hogy hosszabb időt biztosítson az alsó társa-
dalmi rétegek gyerekeinek az általános műveltség megszerzésére, mindenekelőtt azt kel-
lett tisztáznunk, hogy milyen társadalmi csoportok gyerekei iratkoztak be a 9. osztályok-
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ba. A szülők többsége iskolázottság tekintetében a társadalom alsó-közép rétegéhez tar-
tozik. Az apák több mint egynegyede és az anyák közel fele csak általános iskolát végzett
és nem rendelkezik szakképzettséggel. Az apák többsége (56 százalék) szakmunkás
képzettségű, és ugyancsak szakmunkás képzettséggel rendelkezik az anyák több mint 30
százaléka is. Felsőfokú végzettségű apát csak a családok 2 százalékában, ilyen végzett-
ségű anyát pedig a családok 3 százalékában találtunk. A szülők foglalkozása szoros ösz-
szefüggést mutat iskolai végzettségükkel. A 9. osztályosok esetében az apák legnagyobb
csoportjait a szakmunkások és a segéd- és betanított munkások alkotják. Az anyák közül
a legtöbben ugyancsak segéd- és betanított munkások vagy háztartásbeliek. 

Alacsony iskolázottságuk és foglalkozási státusuk következtében a 9. osztályos tanu-
lók szüleit az elmúlt években igen súlyosan érintette a munkanélküliség. A felvétel idő-
pontjában ugyan csak az apák 12 százalékának és az anyák 9 százalékának nem volt
munkája, de több mint egyharmaduk megtapasztalta már a munkanélküliséget. A felvé-
tel időpontjában a munkanélküli szülők aránya is magasabb volt, mint az országos átlag,
de ha az egyéb nem dolgozó csoportokat (háztartásbeliek, nyugdíjasok) a munkanélkü-
liekkel együtt „inaktívnak” tekintjük (ami a legtöbb esetben indokolt, hiszen sokan me-
nekülnek  „háztartásbeliségbe” vagy rokkantnyugdíjba a munkanélküliség elől), ez az
arány az apák között 33 százalék, az anyák között pedig 42 százalék. 

A 9. osztályos gyerekek 10 százalékának nincs testvére, 56 százalékuknak egy, 28
százalékuknak kettő és 16 százalékuknak három vagy több testvére van. A családok 21
százalékában nincs kereső családtag, 37 százalékukban egy, 36 százalékukban két csa-
ládtagnak van kereső foglalkozása. A családok 72 százalékáról álltak rendelkezésünkre
jövedelmi adatok. A szülők bevallása szerint az átlagos egy főre eső jövedelem havonta
14 985 Ft volt. 1999 tavaszán ez a jövedelem rendkívül alacsonynak számított még akkor
is, ha feltételezzük, hogy a szülők egy része nem számolt be a szürke vagy fekete gaz-
daságból származó mellékjövedelméről.

A 9. osztályosok többségének „sima” volt a pályaválasztása. 80 százalékukat felvették
abba az iskolába, ahova első helyen jelentkezett, 14 százalékukat a második, 6 százalé-
kukat pedig a harmadik helyre vették fel. Az első helyre és a harmadikra felvettek nyol-
cadik osztályos tanulmányi átlaga között mindössze két tizednyi különbség volt (3,2 és
3,0), vagyis nem egyszerűen azokat utasították el, akiknek gyengébb volt a bizonyítvá-
nyuk. Inkább arról volt szó, hogy az „elutasítottak” nem mérték fel elég jól, hogy általá-
nos iskolai bizonyítványuk milyen középfokú iskolába biztosít számukra felvételi esélyt.
Erre utal, hogy az elutasítás összefüggést mutat a jelentkezési lap első helyén megjelölt
képzési formával. Akik általános iskola, szakiskola vagy szakmunkásképző 9. osztályá-
ba jelentkeztek, azokat igen nagy valószínűséggel (80 százalék) fel is vették. Elutasítás-
sal kellett viszont számolniuk azoknak a gyerekeknek, akik eredetileg szakközépiskolá-
ba szerettek volna bejutni. Az ilyen képzési formára jelentkezőknek csak a felét vették
fel az első helyre, 40 százalékuknak a második, 10 százalékuknak pedig a harmadik
hellyel kellett beérnie.

A szülők beszámolói szerint a gyerekek 73 százalékát mindenféle felvételi vizsga
nélkül vették fel, mindössze 27 százalékuknak kellett felvételizni. A felvételi vizsga
azokban az iskolákban volt a leggyakoribb, ahol a szakközépiskolai képzés dominál. Az
ilyen iskolákba a 9. osztályosok csaknem felének akkor is felvételiznie kellett, ha nem
érettségit adó szakközépiskolai képzésbe, hanem szakmunkásképzős osztályba vagy „bi-
zonytalan” kimenetelű általános képzésre vették fel. Ugyanakkor az átlagosnál is ritkáb-
ban kellett felvételizniük azoknak a 9. osztályosoknak, akik olyan szakmai iskolákba
jelentkeztek, ahol a szakmunkásképzés volt a domináns képzési forma.

Annak ellenére, hogy 1998-ban az oktatási törvény már lehetővé tette a konkrét szak-
ma kiválasztásának 16 éves kor utánra halasztását, a szülők szerint a 9. osztályos gyere-
kek többségét ugyanúgy meghatározott szakmára vették fel az iskolák, mint a korábbi év-
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tizedekben. Az oktatási törvény nem rendelkezik arról, hogy milyen módon kell felven-
ni a meghosszabbított általános képzésre a tanulókat. Ebből adódik, hogy 1998 őszén az
iskolák az újonnan bevezetett 9. osztályok indításánál nem alkalmaztak egységes eljárást.
A gyerekek többségét továbbra is meghatározott képzési formára és szakmára vették fel,
de a tanulók több mint egynegyede még bizonytalan volt affelől, hogy milyen szakmát
fog később tanulni.

A szakmaválasztás elhalasztása nem egyforma mértékben volt jellemző az iskolákra.
Nem kellett  szakmát választani az általános iskolákban és a szakiskolákban továbbtanu-
lók közel felének (40 százalék), és ugyancsak elhalaszthatta a szamaválasztást a szak-
munkásképzőkbe és  a szakközépiskolákba beiratkozók egynegyede. Abban is eltérés
volt az egyes iskolatípusok (az „iskolatípus” fogalma azt a domináns képzési formát je-
lenti, amelyet az adott iskola a legnagyobb létszámmal folytat) között, hogy milyen szak-
mákra vették fel a 9. osztályos gyerekeket. A szakmunkásképzőkben és a szakközépis-
kolákban a szakmunkásképzés, az általános iskolákban és a szakiskolákban pedig a 
szakiskolai képzési forma volt jellemző. (1. táblázat)

Az adatokból az is kiderül, hogy a különböző típusú iskolák 9. osztályaiba milyen álta-
lános iskolai tanulmányi eredménnyel lehetett bekerülni. A szülők válaszai szerint ebben
a tekintetben nem volt nagy különbség az iskolák között. A leggyengébb bizonyítvánnyal
a szakiskolákba (3.0), a legjobbakkal pedig a szakközépiskolákba (3.2) lehetett bejutni,
de a különbség nem volt több két tizednél. Sokkal jelentősebbek voltak a különbségek
szakmák szerint. Az átlagosnál jobb eredménnyel vették fel az iskolák a szolgáltatóipari
(4.0), a kereskedelmi és a vendéglátóipari (3.5) szakmák tanulóit, és az átlagosnál gyen-
gébb eredménnyel is megelégedtek az építőipari (2.8), a bőripari és ruhaipari (2.9) szak-
mák esetében. A 9. osztályos tanulók esetében tehát a szakmai iskolák a „régi rutin” sze-
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szakma általános (%) szakiskola (%) szakmunkás (%) szakközép (%) összesen (%)
bizonytalan 40.5 38.3 27.1 24.1 28.8
szakiskolai 35.8 43.2 4.4 9.9
szakmunkás 23.6 18.5 68.5 75.9 61.3
összesen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 148 81 572 336 1137

1. táblázat. A 9. osztályos tanulók szakmája az iskola típusa szerint

vendéglátómezõgazd.szolgáltatófaipargéppipar

átlag-

eredmény

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

1. ábra. Általános iskolai átlageredmény szakmák szerint a szakmunkásképzőben
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rint szelektáltak. Sem az iskola típusa, sem a felvétel módja (határozott szakma, bizony-
talan szakma) nem volt vízválasztó. A szelekció mértékét továbbra is az adott szakma
presztízse (keresettsége, divatossága, ill. a jelentkezők száma) szabta meg. (1. ábra)

A gyerekek iskolaválasztását családjuk társadalmi helyzete is befolyásolta. Az általá-
nos iskolák és a szakiskolák 9. osztályaiban a gyerekek több mint egyharmadának a szü-
lei csak általános iskolát végeztek, míg a szakmunkásképzők és a szakközépiskolák 9.
osztályosainak a szülei közül csak 21 százalék szakképzetlen. Ezekben az iskolákban kb.
ugyanennyivel több középfokú végzettségű szülőt találtunk. Ezekből az adatokból az lát-
szik, hogy annak ellenére, hogy 1998 őszén valamennyi iskolában hasonló képzési céllal
indították el a 9. osztályokat, a szülők számára mégsem volt mindegy, hogy milyen
presztízsű iskolákba iratták be a gyerekeiket. Ugyanakkor a diplomás szülők valamennyi
iskolatípusra érvényes rendkívül alacsony aránya arra is utal, hogy ez a képzési forma
szinte kizárólag az alsóbb társadalmi csoportok gyerekei számára biztosított továbbtanu-
lási lehetőséget.

A szülők véleménye a reformról

Az általános képzés meghosszabbítását, illetve a szakmaválasztás későbbre halasztását
érintő kormányzati intézkedést próbáltuk tesztelni a szülők körében, amikor azt
kérdeztük tőlük, hogy mikor tartják elég érettnek a gyerekeket a pályaválasztásra. Az
adatok szerint a szülők többsége legalábbis elvileg egyetért a pályaválasztás elhalasz-
tásával. Arra a kérdésre, hogy mikor elég érett egy gyerek arra, hogy középiskolát válasz-
szon, csak a szülők 32 százaléka válaszolta azt, hogy 14 évesen, 59 százaléka szerint 16
évesen, és 8 százalékuk szerint csak 18 éves korában. Ebben a kérdésben a különböző is-
kolázottságú szülők csoportjainak véleménye alig tért el egymástól. (2. ábra)

Még későbbre halasztanák a szülők a szakmaválasztást. Mindössze 21 százalékuk
mondta azt, hogy erre 14 éves korában már érett a gyerek, 53 százalékuk mondta azt,
hogy erre 16 éves korig kell várni, és 25 százalékuknak az a véleménye, hogy a szakma-
választás ideális időpontja a 18. év. A különböző iskolázottságú szülők véleménye között
csak annyi a különbség, hogy a diplomás szülők közül többen helyeselnék a 18 éves kori
szakmaválasztást, vagyis ők hagynának  legtöbb időt gyerekeiknek a szakmaválasztási
döntés mérlegelésére. (3. ábra)

Amikor konkrétan rákérdeztünk arra, hogy egyetértenek-e a szülők a szakmai képzés
és az általános képzés szétválasztásával, ill. a szakmai képzés későbbre halasztásával, a
szakiskolásokra vonatkozóan a szülők 59 százaléka, a szakmunkástanulókra vonatkozó-
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an a szülők 57 százaléka, a szakközépiskolásokra vonatkozóan pedig a szülők 46 száza-
léka fejezte ki egyetértését.

A reformintézkedés megítélését nem befolyásolta a szülők iskolázottsága, de függött
attól, hogy milyen típusú iskolába vették fel a gyerekeiket. Az átlagosnál gyakoribb volt
a szülők egyetértése abban az esetben, ha a gyerekük általános iskolában vagy szak-
iskolában végezte a 9. osztályt, és az átlagosnál ritkábban értettek egyet a szakképzés
elhalasztásával, ha a gyerekük szakmunkásképzőbe vagy szakközépiskolába iratkozott
be. A nézetkülönbség valószínűleg azzal magyarázható, hogy a szülők legalább fele úgy
gondolja, hogy ha a gyerek már egy „komoly” szakmai iskolába nyert felvételt, akkor az
a „célszerű”, ha már az elején elkezdi tanulni a szakmai ismereteket. (4. ábra)

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szülők mennyire voltak előre tájékozottak a szak-
képzési rendszert érintő reformról. Saját bevallásuk szerint 76 százalékuk a gyerek
felvétele előtt, 24 százalékuk pedig csak a felvétel után értesült a szakképzés későbbre
halasztásáról. Majdnem egynegyedük tehát úgy iratta be a gyereket jelenlegi iskolájába,
hogy nem tudta pontosan, hogy mikor és mit fog ott tanulni. A szülők tájékozottsága
szorosan összefüggött iskolai végzettségükkel. Minél kevésbé voltak iskolázottak a
szülők, annál valószínűbb, hogy a gyerek beiratása előtt a szakképzést érintő változá-
sokról nem volt tudomásuk.

A szülők megfelelő tájékoztatása egy ilyen jelentős reform esetében természetesen
elsősorban az országos oktatásirányítás felelőssége, de nem térhetnek ki a feladat elől az
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általános iskolák és a középfokú iskolák sem. Az adatok szerint különösen azoknak a
gyerekeknek a szülei közül maradtak sokan tájékozatlanok, akik általános iskolákban
kezdték el a 9. osztályt. Arra a kérdésre, hogy honnan értesültek a változásról, a szülők
39 százaléka válaszolta azt, hogy az általános iskola és 16 százaléka azt, hogy a középis-
kola tájékoztatta őket. A többiek pályaválasztási kiadványokból, újságból, rádióból, TV-
ből vagy ismerőseiktől szereztek erről információt. Iskolázottsági csoportok szerint annyi
volt a különbség, hogy a magasabban iskolázottak inkább informálódtak a sajtóból, míg
a kevésbé iskolázottak gyakrabban hagyatkoztak az általános iskolák tájékoztatására.

Kérdőíveinkből az derült ki, hogy a szakmai képzés elhalasztását a szülők 90 szá-
zaléka legalább egy szempontból pozitívnak értékelte. A szülők több mint fele látta 
úgy, hogy ez a változás hasznos a pályaválasztás szempontjából (megalapozottabban 
tud szakmát választani a gyerek), egyharmaduk szerint pozitív a változás abból a szem-
pontból, hogy a gyerek fizikailag fejlettebb, amikor elkezdi a szakmai képzést, és 
több mint egynegyedük (29 százalék) gondolta úgy, hogy a gyerek általános művelt-
sége is gyarapodhat a változás következtében. A későbbi munkábaállást és a szak-
mai képzés szinvonalának javulását viszonylag kevesen említették a várható elő-

nyök között.
A szakmai képzés elhalasztásával kapcso-

latban azonban a szülők 82 százaléka vala-
milyen hátrányos következményt is említett.
A szülők közel fele abban látta a reform hát-
rányát, ami a lényege, tehát a szakmai képzés
későbbre halasztásában. Közel egyharmaduk
említette hátrányos hatásként a tanulmányi
idő megnövekedését, és egynegyedük tartot-
ta hátrányosnak, hogy a gyereknek több időt
kell fordítania közismereti tárgyak tanulásá-
ra. A későbbi életkorban kezdődő fizikai
munkát, ill. az ehhez való adaptáció problé-
máit csak a szülők 15 százaléka említette a
reform hátrányaként.

A szülők véleménye az iskolákról

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk,
milyen benyomásokat és tapasztalatokat szereztek a szülők 9. osztályos gyerekeik ok-
tatásáról. A szülői véleményektől nemcsak az iskolák, hanem a 9. osztályos képzés érté-
kelését is vártuk. Az iskolával való elégedettséget tudakoló kérdésünkre a szülők 40 szá-
zaléka válaszolta azt, hogy teljesen elégedett és 56 százaléka azt, hogy részben elégedett
a gyerek jelenlegi iskolájával. Mindössze 4 százalékuk bizonyult elégedetlennek. Az elé-
gedettség nem függött az iskola típusától, vagyis azok között a szülők között is hasonló
arányban találtunk elégedetteket, akiknek a gyereke szakközépiskola 9. osztályába járt,
és azok között is, akik általános iskolában végezték a 9. osztályt.

Úgy tűnt, hogy a szülők iskolával való elégedettsége elsősorban a gyerek által tanult
(illetve még csak választott) szakmától függ. Az átlagosnál valamivel több elégedett szü-
lőt találtunk a vendéglátóipari és a gépipari iskolákban és az átlagosnál kevesebbet az
építőipari, mezőgazdasági és faipari szakmákat oktató iskolákban. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy a szakmai iskolák közötti minőségi különbségeket jelenleg is elsősorban
a szakmai profil határozza meg.

A 9. oszályos tanulók szüleinek az iskolával való elégedettségét a gyerekek tanulmá-
nyi eredményei nem túlságosan befolyásolták. A 9. osztályos tanulók tanulmányi ered-

A szülők megfelelő
tájékoztatása egy ilyen jelentős
reform esetében természetesen

elsősorban az országos
oktatásirányítás felelőssége, de
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középfokú iskolák sem. Az
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ményeire vonatkozóan 83 iskolából (a vizsgált iskolák 76 százaléka) álltak rendelkezé-
sünkre adatok. Eszerint a középiskola első évfolyamának végén általános iskolai tanul-
mányi eredményeikhez képest a közismereti tantárgyakból 2 tizedet rontottak, a szakel-
méleti tantárgyakból (szakmaelőkészítés, pályaorientáció) pedig ugyanolyan eredményt
értek el, mint az általános iskolai átlaguk volt. Iskolatípusonként azonban az eltérő köve-
telmények miatt elég jelentősek voltak a különbségek. Mind a közismereti tantárgyakból,
mind a szakmaiakból az általános iskolai átlagnál jobb eredményt értek el a tanulók az
általános iskolák 9. osztályaiban és gyengébb eredményeket értek el a szakmunkáskép-
zők és az érettségit adó középfokú iskolák 9. osztályaiban. A különbség azonban nem
igazolja azt az NSZI-ben folytatott vizsgálatot (3), amely szerint a szakmai iskolák álta-
lánosan képző osztályaiban a tanulók többsége nem tudott megfelelni a tanulmányi köve-
telményeknek. Éppen ellenkezőleg, adataink alapján úgy látszik, hogy az intézmények a
9. osztályok tanulmányi követelményeit az iskola korábbi követelményszintje alatt hatá-
rozták meg, s így ezekben az osztályokban a tanulók a hagyományos beiskolázási gya-
korlathoz képest valamivel jobb eredményeket produkáltak, vagyis kevesebbet rontottak
saját általános iskolai eredményeikhez képest, mint ahogy ez a korábbi években volt ta-
pasztalható. (2. táblázat)

Érdemes megvizsgálni a gyerekek által elért tanulmányi eredményeket a szülők isko-
lázottsága szerint is. A legalacsonyabb és a legmagasabb iskolázottsági kategóriába tarto-
zó szülők gyerekei között az általános iskola végén a tanulmányi eredményekben közel
4 tizedes különbség volt a magasan iskolázottak gyerekei javára. A 9. osztályokban a
közismereti tantárgyakból valamennyien rontottak a tanulmányi átlagukon, de korántsem
azonos mértékben. Míg a magasabb iskolázottságú szülők gyerekeinél a romlás 3 tizedes
volt, a legalacsonyabb iskolázottságú kategóriánál alig érte el az egy tizedet. Ennek ter-
mészetesen lehetett az oka az is, hogy az alacsonyan iskolázott szülők gyerekei kerültek
be nagyobb számban az alacsonyabb tanulmányi követelményeket támasztó általános is-
kolák 9. osztályaiba, de mindenképpen azt bizonyítja, hogy azok a hátrányos helyzetű,
alacsony iskolázottságú rétegekből származó gyerekek, akiknek az érdekében a kor-
mányzat a meghosszabbított általános képzést bevezette, legalább annyira meg tudtak fe-
lelni a 9. osztályokban támasztott tanulmányi követelményeknek, mint bárki más.

iskolatípus felvételi közismeret közismeret szakmai  szakmai 
tanulmányi I. félév II. félév I. félév              II. félév
átlag 

ált. és középiskola 2,8 2,8 3,1 3,1 3,2
szakmunkásképző 2,9 2,8 2,7 3,0 2,7
szakmunkás és közép 3,1 2,7 2,8 2,9 3,1
középiskola 3,8 3,3 3,3 3,5 3,4
összesen 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1

2. táblázat. A 9. osztályos tanulók tanulmányi eredményei

iskolatípus százalék
ált. és középiskola 11.0
szakmunkásképző 16.0
szakmunkás és közép 7.0
középiskola 3.0
összesen 8.0

3. táblázat. A 9. osztályokból kimaradók aránya az összes tanulók százalékában
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Az általános képzés meghosszabbítása ellen érvelők közül sokan aggódtak azért is,
hogy túl sok gyerek fog kimaradni a 9-10. osztályokból. A vizsgált 109 iskola közül 51
intézményből (az összes iskola 47 százaléka) sikerült adatokat gyűjtenünk a tanulók le-
morzsolódásáról. Eszerint az újonnan indított 9. osztályokból egy év alatt átlagosan a ta-
nulók 8 százaléka morzsolódott le. Ez az arány az átlagosnak a kétszerese volt a szak-
munkásképző iskolákban, ahova lényegében válogatás nélkül, a leggyengébb tanulmányi
eredménnyel vették fel a gyerekeket és az átlagosnak a felét sem érte el az érettségit adó
középiskolákban, ahol szigorúbb felvételi szelekciót alkalmaztak.

Ha az általunk mért lemorzsolódási arányokat a hagyományos képzésben korábban ta-
pasztaltakkal vetjük egybe, akkor szinte alig mérhető a változás. Az 1995/96-os tanévben
például a gimnáziumok első osztályaiból a tanulók 2,2 százaléka, a szakközépiskolák el-
ső osztályaiból a tanulók 6,6 százaléka, a szakmunkásképzők első osztályaiból pedig a
tanulók 16,1 százaléka maradt ki. (4) Ezek az adatok majdnem tökéletesen megfelelnek
az általunk 1999-ben mért 9. osztályos lemorzsolódási adatoknak.

Egy ötfokú skálán mérve a közismereti képzés minőségét a szülők átlagosan 3,6-re, a
szakmára előkészítő képzés minőségét pedig 3,4-re értékelték. Iskolatípusonként azon-
ban elég jelentősek az eltérések. Mind a közismereti, mind a szakmai előkészítő képzés
minőségével elégedettebbek azok a szülők, akiknek a gyerekei általános iskolában vagy
szakiskolában, mint azok, akiknek a gyerekei szakmunkásképzőben vagy szakközépis-
kolában végzik a 9. osztályt. A különbség különösen a szakmai előkészítő képzés értéke-
lésében jelentős. Ebből arra következtethetünk, hogy míg az általános iskolák és a szak-
iskolák esetében a szülők elfogadják, hogy a 9. osztályban csak szakmai orientációs,
illetve előkészítő képzés folyik, a szakmunkásképzőktől és a szakközépiskoláktól azt
várják, hogy ha a gyerekük oda beiratkozik, komolyabb szakmai képzésben legyen része.

Az iskolákkal való elégedettséget próbáltuk mérni akkor is, amikor azt kérdeztük a
szülőktől, hogy ha újra tehetnék, hogyan döntenének gyerekeik iskolaválasztásáról. Egy
éves tapasztalat után 76 százalékuk mondta azt, hogy ugyanezt az iskolát, és 24 százalék
azt, hogy egy másik iskolát választana. Annak ellenére, hogy a szakmunkásképzőkkel és
szakközépiskolákkal szemben is szép számmal fogalmaztak meg kritikus megjegyzése-
ket, azt tapasztaltuk, hogy azok közül a szülők közül bánták meg a legtöbben iskolavá-
lasztásukat, akik általános iskolák 9. osztályaiba iratták be a gyerekeiket. Ebből a cso-
portból majdnem kétszer annyian mondták azt, hogy ha tehetnék, korrigálnák a döntést,
mint a szakmai iskolákba járók szüleinek csoportjából.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy éppen a legalacsonyabb iskolázottságú szülők kö-
zül bánták meg a legtöbben az iskolaválasztást. A szakképzetlen szülők közül majdnem
háromszor annyian gondolják úgy egy év után, hogy rosszul döntöttek, mint a diplomá-
sok közül.

Iskoláztatási ambíciók

Kérdésünkre a szülők 62 százaléka válaszolta azt, hogy jelenleg határozott elképzelése
van 9. osztályos gyereke jövőjéről. Ez némi elbizonytalanodást jelez a 8. utáni helyzethez
képest, amikor még a szülők 77 százalékának volt erről elképzelése. A szülők elképzelé-
seinek változása elég karakteres tendenciákat mutat. Az első középiskolai év alatt
csökkent az értelmiségi pályákat és a szakmunkás pályát ambicionálók aránya, határo-
zottan nőtt viszont azoknak az aránya, akik vállalkozónak szánják a gyerekeiket. Míg 8.
után a szülők majdnem háromnegyede gondolta úgy, hogy  szakmunkás lesz a gyereké-
ből, addig a 9. osztály után már a szülők fele sem gondolja így, miközben a vállalkozói
pályát ambicionáló szülők aránya egy év alatt majdnem háromszorosra emelkedett.

Az adatokból az is kiderül, hogy kik ambicionálják leginkább, hogy gyerekeikből vál-
lalkozó legyen. Iskolatípusonként elég jelentősek a különbségek. Míg az általános isko-
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lák vagy a szakiskolák 9.-eseinek esetében erre a szülők egyötöde sem gondol, a szak-
munkásképzők és a szakközépiskolák tanulóinál ez a szülők közel felének elképzelései
között szerepel.

Megkérdeztük a szülőktől azt is, hogyan képzelik a gyerek jövőjét a középiskola
elvégzése után. Kérdésünkre a szülők alig egyharmada mondta azt, hogy a gyereknek a
középiskola elvégzése után munkába kellene állnia (22 százalék munkavállalás, 8 száza-
lék vállalkozás), vagyis a szülők bő kétharmada gondolja úgy, hogy a jelenlegi középfo-
kú iskola után a gyerek még tovább fog tanulni. A legtöbben (majdnem a szülők fele) azt
szeretnék, ha megszerezné az érettségit, 10 százalékuk egy másik szakma elvégzésére
gondol, 13 százalékuk pedig felsőfokú továbbtanulásra.

A szülői ambíciók szorosan összefüggnek a gyerekek 9. osztályban elért tanulmányi
eredményeivel. A leggyengébb tanulók szülei közül többen gondolják úgy, hogy a gye-
reknek az iskola elvégzése után munkába kellene állnia, vagy egy másik szakmával kel-
lene próbálkoznia, a legjobb tanulók szülei közül pedig többen ambicionálják a felsőfokú
továbbtanulást vagy legalább az érettségi megszerzését. A két véglet között azonban ta-
nulmányi eredményben csak 4–5 tizednyi a különbség. Vagyis jelenleg már azoktól a
gyerekektől is az érettségi megszerzését várják a szülők, akik a 9. osztályban közismereti
tantárgyakból 3,2-es, és azoktól is felsőfokú továbbtanulást várnak, akik 3,3-es átlagos
tanulmányi eredményt produkáltak.

Az érettségi megszerzésére vonatkozó ambíciók a gyerekek jelenlegi iskolájának típu-
sa szerint sem különböznek, vagyis a 9. osztályosoknak közel felét a szülők valamennyi
iskolatípusból érettségire szánják. A felsőfokú továbbtanulást azonban az átlagosnál rit-
kábban ambicionálják azok a szülők, akiknek gyerekei általános iskolában végzik a 9.
osztályt. A gyerekek továbbtanulására vonatkozó szülői ambíciók iskolázottsági csopor-
tonként sem térnek el jelentősen. Az alacsony iskolázottságú szülők iskoláztatási ambí-
cióinak határozott emelkedésére utal, hogy közülük is 40 százalékos nagyságrendű az a
csoport, amelyik azt szeretné, ha gyermeke legalább az érettségi bizonyítványt megsze-
rezné. Az érettségi megszerzésére vonatkozó tömeges ambíciót az is jelzi, hogy a szülők
39 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az érettségi megszerzéséig mindenképpen vállalja a
gyerek taníttatásának költségeit, és mindössze 15 százalékuk mondta azt, hogy erre csak
a szakmunkásbizonyítvány megszerzéséig hajlandó. A szülők legnagyobb csoportja (42
százalék) óvatos bizonytalansággal nyilatkozott, vagyis jelenleg még nem tudta megítél-
ni, hogy meddig futja energiáiból az iskoláztatási költségek fedezésére.

A szülői „bizonytalanság” oka azonban nem a tanulmányi eredmények gyengesége.
Azoknak a szülőknek a gyerekei, akik még bizonytalanok az iskoláztatás idejét illetően,
semmivel sem voltak a 9. osztályban gyengébb tanulók, mint azok, akiknek a szülei az
érettségi és a szakma megszerzéséig vállalják a taníttatást. Nem magyarázza a szülők
óvatosságát a családok jelenlegi anyagi helyzete sem. Kétségtelen, hogy a taníttatást a
diplomáig vállalni kész szülők az átlagosnál több jövedelemmel rendelkeznek, de azok-
ban a családokban, ahonnan a szülők „bizonytalan” választ adtak, semmivel sem ala-

elképzelés 8. után (%) 9. után (%)
vezető 1,4 3,4
értelmiségi 5,0 9,4
nem fizikai 7,6 8,6
vállalkozó 12,1 32,9
szakmunkás 73,9 45,7

100,0 100,0
N 863 711

4. táblázat. A szülők elképzeléseinek változása
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csonyabb az egy főre eső jövedelem, mint azokban, ahol legalább az érettségi megszerzé-
séig vállalják a gyerek taníttatását.

Szoros összefüggést tapasztaltunk viszont a szülők iskoláztatási stratégiái (vállalásai)
és az oktatási reformról alkotott véleményük között. Az adatokból az derül ki, hogy vala-
mennyi iskolatípusban azok közül értenek egyet a legkevesebben az általános képzés
meghosszabbításával, akik viszonylag rövidre tervezik gyerekeik iskoláztatását (csak a
szakma megszerzésééig támogatják), és azok között akad a legtöbb támogatója a reform-
nak, akik érettségiig vagy diplomaszerzésig is hajlandók támogatni a gyerekeiket. Azok
között a szülők között is kifejezetten magas a reform támogatóinak aránya, akik jelenleg
még bizonytalanok annak megítélésében, hogy mennyi ideig lesznek képesek taníttatni a
gyerekeiket. Az átlagosnál több szülő ért egyet a szakképzés elhalasztásával (illetve az
általános képzés és a szakképzés elválasztásával) valamennyi iskolatípusban azok közül,
akik azt szeretnék, ha a gyerek jelenlegi iskolája elvégzése után még továbbtanulna (akár
felsőfokon, akár érettségizne, akár egy másik szakmát tanulna).

Ez lényegében azt jelenti, hogy az általános képzést meghosszabbító 1998-as reform-
mal elsősorban azok a szülők értettek egyet, akik tapasztalva saját szakképzetlenségük-
ből fakadó munkapiaci hátrányaikat, illetve felismerve a képzettebb munkaerőre irányuló
gazdasági igényeket, saját iskolázottsági szintjüknél magasabb iskolai végzettséget és
jobb felkészültséget remélnek a gyerekeiknek.

Jegyzet

(1) ANDOR Mihály – LISKÓ Ilona: A NAT és a pedagógus közvélemény. Köznevelés, 1997/20. sz.
(2) A vizsgálat során 64 iskolából egy-egy  9. osztályt választottunk ki, ahol a tanulók szüleit kérdeztük meg
kérdőívek segítségével a családok helyzetéről, a gyerekek iskolaválasztásáról, az általános képzés meghosz-
szabbításához való viszonyukról és a gyerekek iskoláztatásával kapcsolatos ambícióikról. A kérdőíves felvétel
eredményeként 1137 szülő adatai álltak rendelkezésünkre. A kutatásban FEHÉRVÁRI Anikó vett részt, az
adatfelvétel megszervezését KÁLMÁN Miklós végezte.
(3) RÁNKI LANTOS Júlia: Szempontok a szakiskolák kerettanterveinek elkészítéséhez. NSZI, kézirat, 1999.
(4) Szakképzés Magyarországon. MM, 1996.
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Az értékelés problémái a vizuális
nevelésben

A vizuális művészeti nevelés  jelentős részét a gyakorlati, „műtermi”
munka képezi. A másik nagy feladatkör, amely hol külön tantárgy-
ként, hol pedig a rajzóra részeként jelenik meg, a művészettörténet,
illetve a műalkotások elemzése. Vagyis a terület markánsan kétfelé
oszlik: egy elsősorban  gyakorlati és egy teljesen elméleti részre. Az
elméleti rész az értékelés szempontjából  kevésbé problematikus,

hiszen az más elméleti tárgyakhoz hasonlóan meghatározott
ismeretanyagot kér számon.  A rajz viszont ezektől lényegesen eltérő

jellegű tantárgy, így teljesen más problémákkal küszködik. 

Arajzórának kényes pontja az értékelés. Közismert, hogy a rajzórai teljesítmények
minősítése  során kerül leginkább előtérbe a tanár szubjektív ítélete. A művészeti
nevelésben már jó ideje bizonytalanok a célok, a követelmények. Így az értékelés

szempontjainak kiválasztása (ha egyáltalán van ilyen) többnyire esetleges,  a kritériumok
teljes mértékben ismeretlenek. A tanár személyes elképzelése, ízlése, tájékozottsága ha-
tározza meg, hogy mi az etalon.

Az egészében szubjektív tanári értékelés pedig igen súlyos következményekkel jár, és
nem csak azért, mert kialakulhat egyes tanulókban önmaguk tartós alul- vagy felülérté-
kelése. Az objektívebb értékelés hiánya nagy presztízsveszteséget jelent a tantárgy egé-
szére nézve is. Részben ennek köszönhető, hogy a rajz nem számít a „komoly” tantár-
gyak közé, óriási mértékben leértékelődött a társadalom szemében.

Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzék, először is tisztázni kellett a célokat, megha-
tározni a követelményeket. A NAT-ban megfogalmazott követelmények részletezése, ár-
nyaltabb megfogalmazása, kiegészítése, konkrétabbá tétele (jól vagy rosszul) a helyi tan-
tervekben megtörtént. A most készülő kerettantervek ezen várhatóan nem változtatnak
számottevően. A munka legnehezebb része azonban még hátra van: a tanítás eredmé-
nyességének mérése, az értékelés pontos kidolgozása.

Rajztanításunk előzményei

A szubjektív értékelés problémája részben a tantárgy jellegére vezethető vissza. Arra,
hogy a hagyományos rajzóra leginkább a képzőművészethez kapcsolódott, kisebb-na-
gyobb lemaradással a művészet főbb vonulatainak változásait követte. A huszadik szá-
zadban a művészeti nevelés alakulására két dolog volt különösen nagy hatással: a művé-
szeti élet változásainak felgyorsulása és a fokozott individualizálódás. 

A művészeti, esztétikai nevelést sokáig a „szépre neveléssel” azonosították. Az adott
kort legmagasabb fokon reprezentáló művészet az évszázadok során csak lassan válto-
zott. A mértékadó alkotásokban fogalmazódtak meg az esztétikai normák, a szépséghez,
a tökéletességhez ezek révén igyekeztek eljutni az emberek. Ezeknek az aktuálisnak tar-
tott szellemi értékeknek, csúcsoknak az elsajátítását, bizonyos értelemben utánzását,
reprodukálását vagy interpretálását tekintették a művészeti nevelés céljának.

A század elejétől rohamosan követték egymást az izmusok, művészeti irányzatok, és
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mire az egyik bekerült az iskolába, vagyis katedraérettnek bizonyult, máris időszerűtlen-
né vált. A művészeti nevelés inkompetenciáját különösen fokozta az, hogy a technika fej-
lődésének köszönhetően az információ egyre gyorsabban és egyre szélesebb körben ter-
jedt. Így a lemaradás egyre nagyobbnak tűnhetett. Az iskolai művészeti nevelés hiába
igyekezett folyamatosan megújulni, mindig konzervatív maradt.

A század utolsó negyedében némileg új helyzet kezdett kialakulni: a különböző művé-
szeti irányzatok, törekvések egymásra torlódtak, és a „politeista” posztmodern szelle-
mében ma már számos különböző, egyenrangú törekvés egyidejűleg létezik. Ez az isko-
lai művészeti nevelésben lehetetlenné tette, hogy (ha komoly lemaradással is, de) egyet-
len irányadó művészeti elképzelés vonala mentén történjék a nevelés. A művészetok-
tatásnak a korábbi, mesterhez, stílushoz, irányzathoz kötődő formája végleg lehetet-
lenné vált.

A másik tényező, amely szintén erősen hatott a művészeti nevelésre, az a nagyfokú
individualizálódás, amely ma oly jellemző a fejlett ipari országok kultúrájára. Ez a kul-
túra vezető pozícióját éppen nyitottságának köszönheti, annak, hogy képes befogadni a

különböző, új értékeket. A „különböző-
ségben” értéket lát, ami a kultúrában nem
csupán a másság passzív elfogadását jelenti.
A „másságra” törekvés kifejezett követel-
ményként jelenik meg. A régi eszmék, esz-
mények meghaladása, általában a lázadás, a
dekonstrukció nem számít eretnekségnek, sőt
szükségletként jelentkezik a kulturális élet-
ben. Következésképpen a személyiség fej-
lesztését és ezzel összefüggésben a kreativi-
tás, az eredetiség kultiválását alapvető peda-
gógiai célnak tekintik. Míg korábban a taní-
tás célja az volt, hogy a tanítvány olyan „pro-
dukciót” hozzon létre, amely a mestert (a
mintát) tükrözte, a tanuló teljesítményének
minőségét egy eszményhez való hasonlóság
fokában mérték, addig mára a produkció ér-
tékét a növendék személyiségével hozzák
kapcsolatba. Annál értékesebbnek tartják a
produkciót, minél inkább különbözik máso-
kétól, minél személyesebb, minél eredetibb. 

Ezzel összefüggésben nyilvánvalóan megváltozott a fejlesztendő készségek, képessé-
gek fontossági sorrendje is, az értékelés során más tulajdonságokat, képességeket része-
sítenek előnyben. Míg a korábbiakban a manuális készségnek, a pontos megfigyelésnek,
a fegyelemnek, a vizuális memóriának kiemelt szerepe volt, addig az újabb elvárások az
önállóságot, az eredetiséget, a fantáziát, a rögtönzőkészséget részesítik előnyben.

A személyességre, az egyéni szabadság megnyilvánulására törekvés a művészeti neve-
lésben az absztrakt expresszionizmus térhódításával, „elfogadott művészetté” válásával
tetőzött. Azonban ez sem tartott sokáig. (1) Az ad abszurdum vitt személyes kifejezés ér-
telmezhetetlen és értékelhetetlen munkákat eredményez, bábeli nyelvzavar zsákutcájába
vezet. A szélsőséges szubjektivitás ellenhatásaként a művészeti oktatásban a személyte-
lenebb, a vizuális gondolkodás határait kutató módszerek kerültek előtérbe. Ekkor jelen-
tek meg azok a törekvések, amelyek célja az volt, hogy kivonják a művészeti nevelést a
folyamatos változás és a szélsőséges individualizmus bűvköréből. A vizualitás állandó
jelenségeire, vizuális művészeti alapismeretekre koncentráltak, amelyek a „vizuális
nyelv” alapjainak tekinthetők. Nálunk Bak Imre és Lantos Ferenc munkássága volt külö-
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nösen nagy hatású ezen a téren. Az ő érdemük, hogy megteremtették egy korszerűbb
rajztanítás alapjait. Sajnos – mint az lenni szokott – a kevésbé tehetséges követőknél ez
hamar akadémizmussá vált, megmerevedve öncélú „vizuális skálázás” lett belőle, ami
vagy nem tudott szervesen beépülni a rajztanításba, vagy gátolta azt, hogy a rajztanítás a
legújabb követelményeknek is megfeleljen. Így az a próbálkozás, hogy függetlenítsék az
iskolai művészeti nevelést a kortárs művészet gyors változásaitól, csak fél eredményt ho-
zott: ugyanis nem csupán a gyors változásoktól, de a művészettől is eltávolodott a tanítás.

A rajztanítás legnemesebb céljai távoli homályba vesztek, a rajzórák többnyire „le-
épültek” és az alacsony óraszámok miatt ma már csak a szelekciót szolgálják: az itt fel-
bukkanó tehetségeket a gyorsan szaporodó tagozatos osztályokba vagy szakiskolákba
irányítják, a rajzszakkörök többsége is csupán felvételire való felkészítést folytat. (2) En-
nek megfelelően a művészeti szakiskolák egyre inkább mintává, azok követelményei
egyre inkább diktátummá válnak a rajztanárok számára. 

De a művészeti neveléssel foglalkozók nem csupán abban hibáztathatók, hogy egy tel-
jesen idejétmúlt konstrukció kiépülését segítik (3), ami a túlzottan korai szakosodás elő-
segítésével a társadalomra és az egyénre nézve egyaránt hátrányos. Részben a rajztaná-
rokat terheli a felelősség azért is, hogy miközben a 20. században a vizualitás a korábbi-
nál is fontosabb része lett életünknek (hihetetlen mennyiségű képpel vagyunk körülvé-
ve), az iskola ezzel meg sem próbált lépést tartani. Az ország vizuális kultúrája (amelyet
okkal hozhatunk összefüggésbe a vizuális neveléssel) az elvárhatónál jóval alacsonyabb
színvonalú (miközben a rajz tantárgy osztályzati átlaga már vagy fél évszázada talán a
legmagasabb).

A század utolsó negyedének kezdeményezései sajnos máig megmaradtak a kísérleti
stádiumban és ennek egyik oka az, hogy az értékes újító próbálkozásokhoz nem kapcso-
lódott megbízható értékelési rendszer, amely biztosítaná a visszacsatolást, a célok helyes-
ségének ellenőrzését, az objektív mérést. 

A hazai rajztanításban jelenleg érvényesülő hatások

Jelenleg három különböző törekvés keveredik (kinél-kinél különböző arányokban) a
művészetoktatással foglalkozók pedagógiai gyakorlatában.

A hajdani, mesterhez-irányzathoz kötődő tanítás, hiába vált túlhaladottá, áttételesen
(és néha nem is olyan nagyon áttételesen) ma is elkerülhetetlenül működik. A tanár, bár-
mennyire igyekszik is a háttérben maradni, tanítványai személyiségére vagy a személyte-
lenebb vizuális nyelvre koncentrálni, bőréből nem tud kibújni. Saját személyisége, prefe-
renciái (azok a mesterek, irányzatok, akik és amelyek legközelebb állnak hozzá) akkor is
hatnak, ha ez nem szándéka, óhatatlanul befolyásolják a tanítást-tanulást. 

Ugyanakkor a legtöbb tanár elfogadja, hogy a művészeti nevelés fontos célja az önál-
lóságra nevelés, a kreativitás elősegítése, a személyiség fejlesztése. Sokszor mégis a régi
módszerekkel közelít a tanításhoz. Ez a sajátos kettősség a tanári szóhasználatban is tük-
röződik. Például a tanár segítő kritikai megjegyzéseit, a növendékekkel folytatott konzul-
tációit ma is reflexesen „korrektúrának” nevezzük. Pedig ez a kifejezés még abból az idő-
ből származik, amikor (úgy százötven évvel ezelőtt) a rajztanítás mintalapok alapján tör-
tént. (4) A tanuló munkáját a mintával, az ideállal hasonlította össze a tanár, és ennek
megfelelően „korrigálta” azt, vagyis hozzáigazította a mintához. Az ilyen tanulói munkát
kétségtelenül igen egyszerű volt értékelni: szinte számszerűsíteni lehetett a „hibákat”. A
legtöbb rajztanár azonban ösztönzi azt, hogy a tanuló sajátos, személyiségének leginkább
megfelelő kifejezésmódot alkalmazzon, az alkotás során egyéni megoldásokat találjon.
Annak, hogy a rajzórák mégsem igazán segítik az alkotókészség, az egyéni lelemény –
és ezzel párhuzamosan a személyiség – kibontakozását, az az oka, hogy a gyakorlati fel-
adatok többsége csak igen szerény mértékben ad erre lehetőséget. Az igazán kreatív vizu-
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ális nevelés olyan gyakorlati feladatokkal dolgozik, amelyeknek nincs csak egyetlen „he-
lyes megoldása”. Annyi jó megoldás lehetséges, ahányan dolgoznak rajta. Így azonban
csak a megoldandó probléma és a növendék személyisége függvényében ítélkezhetünk
róla. (Mennyiben felel meg a megoldás a kitűzött célnak és mennyiben nyilvánul meg
benne a tanuló személyisége?) Ez azonban hallatlanul nagy nyitottságot, érzékenységet,
empátiát feltételez a tanár részéről, amely ha jellemez is egy tanárt, hosszú távon lehe-
tetlenül nehéz vele élni. Különösen akkor, ha szűkös óraszámban nagy létszámú csopor-
tokat tanít. 

Így nem csoda, hogy sok hazai rajztanár vonzónak tartja a „vizuális nyelv” és a hozzá
hasonló, jól körvonalazható ismeretanyagra épülő új megközelítések, új tananyagok
megjelenését. Ennek és a tantárgy presztízsét emelni kívánó tanáraink törekvéseinek kö-
szönhető, hogy a műalkotások elemzése, illetve a művészettörténet is bekerült a rajzi tan-
menetekbe. Úgy körülbelül huszonöt évvel ezelőtt pedig már elég határozottan lehetett
érezni nálunk az igényt egy gyakorlatiasabb, mindennapi élethez közelítő, a magas mű-
vészet ezoterikusnak ható bűvkörétől némileg eltávolodó vizuális nevelés megteremté-
sére. Számos oktatási kísérlet eredményeként bekerültek a tananyagba a „vizuális nyelv”,
a „vizuális kommunikáció”, a „tárgy- és környezetkultúra” és újabban a „médianevelés”
elemei is.

Az értékelés jelenlegi gyakorlata

Szóbeli értékelés
A rajzóra egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár a gyakorlati (műtermi) munka

során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív (formá-
ló, segítő) szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő bizta-
tás, illetve a hiányosságok feltárása. Ilyenkor válik világossá, melyek az illető erős, illet-
ve gyenge pontjai, hiányosságai. Ebből tudja meg a tanuló, hogy mely területekre kell
több figyelmet fordítania. Vagyis az ilyen értékelés a további munka tervezésének is
alapjául szolgál, diáknak és tanárnak egyaránt. Segíti a tanulóban az önértékelés kiala-
kulását, fejleszti önismeretét. 

Ugyancsak értékes lehetősége a rajzóráknak a közös értékelés. Sajnos erre időigé-
nyessége miatt nem mindig kerülhet sor. Pedig az értékelésnek ez a módja (amikor az
egymás mellé helyezett munkákat a tanárral együtt minden tanuló megnézi és meghall-
gatja társa munkájának értékelését is) megsokszorozza a tanulás lehetőségét. Különösen
hasznos, ha a tanulók maguk is részt vesznek az értékelésben, ők is megnyilatkoz-
nak, kritizálják, megítélik egymás munkáját. Ez fejleszti az ítélőképesség, a kommu-
nikációs készség kialakulását, a kultúrált kritika, illetve vitatkozás stílusának el-
sajátítását. 

Az osztályzás
Az értékelés problematikus része a szummatív, a tantervi követelmények megvalósu-

lását számonkérő értékelés. Ezek a felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), ame-
lyek szelekciós funkciót is betöltenek, azt hivatottak megmutatni, hogy az elérendő cé-
loknak, elvárásoknak, egy társadalmilag meghatározott szintnek milyen mértékben felel
meg a tanuló teljesítménye. Az ilyen mérések csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha
pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek.

Nagyon ritkán fordul elő a rajzórán az olyan felmérő jellegű vagy vizsgafeladat, ame-
lyet tanári segítség nélkül kell megoldani, ami alapján minősítést kapnak. (5) A rajz tan-
tárgyban az ilyen számonkérés többnyire csupán művészettörténeti vagy geometriai is-
meretek területén fordul elő. Az év során adott osztályzatok inkább csak a biztatást szol-
gálják (rosszabb esetben a fegyelmezés eszközei). 
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A vizsga
Míg az órai munka szóbeli értékelése többnyire nem szokott komoly gondot okozni a

tanárnak, a minősítő feladatok, záróvizsgák vagy felvételi vizsgák annál több problémát
jelentenek.

A vizsgák két alapvető típusa jól megfigyelhető a művészeti nevelésben:
Magyarországon minden művészeti főiskolára normára irányuló értékelés (norm-refe-

renced) alapján veszik fel a tanulókat, vagyis az adott helyen, adott időben legjobbnak
ítélt jelentkezőket válogatják ki. Ha egy főiskolán tíz hely van, akkor a jelentkezők közül
a tíz legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezőt választják ki. Így hiába a törvényi előírás-
nak megfelelő, meghatározott követelmények alapján, pontozással történő felvételizte-
tés. A felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a „legjobb eredményt”. (6) 

A mi művészeti főiskoláinkon a „kötelező és szabadon választott” gyakorlatok mintá-
jára elvárják a zárthelyi felvételi feladatok mellett az egyéni elképzeléseket, önálló törek-
véseket demonstráló otthoni munkák bemutatását is, vagyis nem csak azt kérdezik, „tud-
ja-e ezt meg ezt?”, hanem azt is, hogy „mit tud még?”. De az értékelés végső soron mind-
két esetben normára irányuló.

A művészeti főiskolákon, a látszólagos
szabályozottság ellenére elkerülhetetlen a
szubjektivitás. Ezt ellensúlyozandó a bizott-
ságok (a művészeti zsűrik mintájára) igen
sok tagból állnak. Kérdéses azonban, hogy
több szubjektív vélemény átlaga milyen
eredménynek tekinthető? A tapasztalat azt
mutatja, hogy a zsűri összetételétől függően
igen eltérő eredmények születnek. Sokakat
zavarba is ejt, hogy ugyanazon pontok ér-
téke évről évre változik.

Az érettségi viszont záróvizsga típusú, kri-
tériumra irányuló (criterion-referenced),
pontosan meghatározott kritériumok alapján
történő szummatív értékelés. Az ilyen vizs-
gán azt mérik, hogy a pontosan meghatáro-
zott követelményeknek ki milyen mértékben
felel meg. Az ilyen vizsga értékelése a mate-
matikában viszonylag egyszerű: az értékelő-
nek csak az a dolga, hogy ellenőrizze, az adott időn belül ki hány feladatot tudott hibát-
lanul megoldani. Itt nincsen korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el.
(Ezért nem tudják a rajz érettségit felvételi vizsgaként a művészeti főiskolák elfogadni
ott, ahol a jelentkezők száma sokszorosa a helyek számának).

Mindkét vizsgának vannak előnyei és hátrányai. Az első esetben például a felvételi
vizsgára jelentkezők nagy része (függetlenül attól, hogy helyhiányra hivatkozva utasít-
ják-e el vagy sem) bukásként fogja saját teljesítményét megélni. A pontos kritériumok
alapján történő vizsga ebből a szempontból igazságosabbnak látszik ugyan, de ez csak
azt méri, hogy bizonyos elvárásoknak milyen mértékben felel meg a jelölt, és nem ad le-
hetőséget egyéb, plusz teljesítmények figyelembevételére.

Míg az első esetben a vizsgáztatás relatív értékeket mutat fel (akkor, ott az volt a leg-
jobb, legkiugróbb, legérdekesebb, máshol viszont ez az eredmény sokkal gyengébbnek
minősülhet), a második objektívebbnek tűnik, a vizsgázó úgy érezheti, leginkább rajta
múlik a vizsga eredménye. Míg az első esetben a vizsgáztatók, a felvételizők eredmé-
nyeit összehasonlítva a különbségekre koncentrálnak, addig a második esetben a vizsgá-
zó produkcióját a követelményekből kirajzolódó ideálhoz mérik, vagyis a hasonlóságok-
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ra figyelnek. Bár a tanítás a tantervben realizált cél és követelmények rendszere alapján
történik, a legpontosabb meghatározók mégis a vizsgák követelményei. Ezekben ugyan-
is számszerűsítve is megjelenik, hogy minek milyen súlya van. Az elérendő célok pon-
tosan rangsoroltak. A vizsgakövetelmények minden hivatalos kinyilatkoztatásnál ponto-
sabban tükrözik a társadalmi igényeket, azt, hogy mit tekintünk a vizuális nevelés leg-
fontosabb céljainak. Ezek közvetlenül hatnak a tanításra, az órai értékelésre is. Nem lehet
a tanítás során és a vizsgákon teljesen eltérő értékrendet alkalmazni.

Külföldi és hazai értékelési szempontok összehasonlítása

A tárgyilagosabb értékelés hiánya a művészeti nevelésben általában mindig és minde-
nütt gondot jelent, de a közelmúltban különös aktualitása is lett az iskolák átjárhatóságá-
nak (közös európai) igénye kapcsán.

1998-ban több nemzetközi konferencia és munkacsoport foglalkozott az értékelés kér-
désével a művészeti nevelésben. Egy ilyen konferencia felkérésére készített összehason-
lító tanulmányomból (7) származnak a következő észrevételek.

Az alábbi értékelési szempontsorok különböző típusú dokumentumok összegzései.
Három közülük érettségi vizsgára vonatkozik, egy pedig általános jellegű. Pontos kritéri-
umok a másodikhoz és a negyedikhez készültek.

Nemzetközi érettségi vizsga (8)
1. Kreativitás 35%
2. Kutatás 20%
3. Technikai készségek 15%
4. A médium ismerete 10%
5. A tervezési elvek ismerete 10%
6. Önértékelés 10%
Pontértékek helyett százalékokban jelölik az arányokat.

Svéd (általános) értékelés (9)
1. A szándék nyilvánvalósága
2. Szín, forma, kompozíció
3. Szakszerűség (technika)
4. Kutató, kísérletező munka 
5. Leleményesség 
6. A modellek hasznosításának képessége
7. Önértékelés képessége
Mindegyik szempontra egységesen 1–4 pont adható. A szempontokhoz tartozó pontos

kritériumokat is közli a dokumentum. 

Finn érettségi 1998. (10)
1. A szándék felismerhetősége
2. Kreatív problémamegoldás
3. Döntések és önértékelés
4. Általános értékítélet 
5. Mennyiben felelnek meg a vizuális kifejezés eszközei, az anyagok és technikák a

választott témának és megközelítésnek?
6. Feladatspecifikus szempontok
7. A portfólió általános értékelése (Elég érdekes-e, meggyőző-e, informatív-e?) 
8. Kapcsolat a folyamat és a végső produkció között (követhető-e?)
Mindegyik szempontra 1–5 pont adható, de nincsenek meghatározott kritériumok!
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Magyar (holland) projektrendszerű (érettségi) vizsga kipróbálása (11)
1. A választott téma felismerhetősége 
2. A tervezőmunka, a diák szándékainak felismerhetősége 
3. A választott művészi kifejezésmód eredetisége
4. A tanuló egy sor különféle megoldással kísérletezett,
amelyekről skiccek és változatok tanúskodnak
5. A tanuló választása a megoldási lehetőségek (tervek),
változatok között
6. Különleges képi hatások, amelyek a feladatokhoz 
kapcsolódnak
7. A többi vizuális kifejezőeszköz kapcsolata a tanuló alkotói szándékával
8. Az anyag, technika megválasztásának sikeressége a 
tanuló alkotói szándékainak megvalósítása szempontjából
9. Technikai tudás, ábrázolóképesség
10. A témaorientáltság szintje, a tanuló koncentrációja
Mindegyik szempontra 1–4 pont adható. A szempontokhoz pontos kritériumok tartoznak.

*

Bár csak a pontosan és világosan megfogalmazott kritériumok alapján tudjuk megítél-
ni, hogy ezek a szempontok mit is fednek valójában, így is gyaníthatjuk, hogy például a
„technikai készségek” és a „szakszerűség” csaknem ugyanazt jelentik. Az is előfordul,
hogy az egyik lista egyik szempontja egy másik listán két különböző itemként jelenik
meg („A szándék nyilvánvalósága” a második listán megfelel „A választott téma felis-
merhetősége” és „A tervezőmunka, a diák szándékainak felismerhetősége” itemeknek a
negyedik listán). Ha csoportosítjuk az azonos vagy rokon szempontokat, a következő kö-
zös szempontsor írható fel:

– a szándék nyilvánvalósága;
– technikai készségek;
– vizuális kifejezőeszközök alkalmazása;
– kreativitás;
– kutatás;
– önértékelés.
Vagyis a kisszámú kivételtől eltekintve (körülbelül 20 százalék) a különböző listák ér-

tékelési szempontjai figyelemreméltó hasonlóságot mutatnak. Valószínűleg azért, mert a
tanítás hagyományai, a tananyag és a módszerek igen eltérő jellege ellenére a vizuális ne-
velés célja – és így az értékelés szempontjai is – igen hasonlóak lehetnek a különböző or-
szágokban. De a hasonlóság oka lehet az is, hogy a tárgyilagosabb értékelés más orszá-
gokban is gyerekcipőkben jár. Némelyik megvizsgált dokumentumban előfordul, hogy
az értékeléshez csak igen laza, rögtönzött hatású „szempont”-halmazt adnak meg. Ráadá-
sul igen kérdéses ezek súlya (pontértéke) az egészhez, illetve egymáshoz viszonyítva. Az
egyik dokumentum szerint például a kreatív problémamegoldásra ugyanannyi pont ad-
ható, mint a munka dokumentációjára! Sok helyen szempont (aspect) helyett a kritérium
(criteria) szó szerepel, miközben pontosan meghatározott kritériumok egyáltalán 
nincsenek.

Javaslatok a vizuális nevelés értékelési rendszerének kidolgozásához

Akár az objektívebb órai munka értékelése, akár egy pályázat zsűrizése vagy egy vizs-
ga rendszerének kidolgozása a cél, érdemes a következőket figyelembe venni. 

Az értékelés céljától függően (tehát attól függően, hogy felmérés, minősítés, záróvizs-
ga, pályázat, esetleg felvételi vizsga értékeléséről van-e szó) kell meghatározni, hogy mi-
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lyen evidenciák alapján értékelünk, illetve az értékelés formáját (zárthelyi gyakorlati fel-
adat, szóbeli felelés vagy mappa alapján), feltételeit, körülményeit.

Ha úgy ítéljük meg, hogy egy rövid zárthelyi vizsga alapján nem kaphatunk kellő in-
formációt, ezért korábbi (vagy otthoni) munkákból összeállított mappát is kérünk, ponto-
sítani kell, hogy mit akarunk megtudni a mappa alapján. Például: legyen egyértelműen
megállapítható belőle a tanuló szakmai érdeklődési köre; hogyan képes saját munkáját
megítélni; kiválasztani a célnak, a kifejezési szándéknak legmegfelelőbb anyagokat,
technikákat; képes érzelmeket, lelkiállapotokat meghatározott vizuális eszközökkel kife-
jezni stb. Ezek függvényében kell megadni, hogy mit tartalmazzon a portfólió: egy előre
megadott projekt-feladat megoldását dokumentáló „folyamat-fóliót” vagy/és egyéb
„szabadon választott” munkákat. Kérhető például az, hogy „legyen a mappában 2–3
olyan munka, amelyeken legszívesebben dolgozott, 2–3 olyan, amelyek a megítélése sze-
rint leginkább elsajátított technikákkal készültek, olyan munka, amelyet mások értékel-
tek, de ő nem, olyan próbálkozás, amely számára kísérlet volt stb.” 

Meg kell határozni az értékelés főbb szem-
pontjait. 

Meg kell határozni az egyes szempontok
értékét az egészhez viszonyítva, vagyis fel
kell állítani a szempontok értéksorrendjét,
százalékban, pontszámban vagy osztályzat-
ban kifejezve.

A vizsgázóról minél pontosabb, minél ár-
nyaltabb képet nyújtó, illetve a releváns kér-
désekre választ adó „evidenciákat”, feladato-
kat kell kiválasztani.

A feladatok, vizsgafeladatok kiválasztása
után mérlegelni kell, hogy az egyes konkrét
feladatoknál mely szempontok milyen arány-
ban vehetők figyelembe.

Ellenőrizni kell, hogy minden aktuális kö-
vetelményt, illetve szempontot kellő mérték-
ben felölelnek-e a feladatok

Meg kell határozni az egyes értékek pon-
tos kritériumait. A kritériumok alapján álla-
pítható meg, hogy milyen mértékben valósul-
tak meg az adott célok. Például az önálló fel-

adatmegoldás esetében: „teljesen önállóan oldotta meg a feladatot” – „kis segítséggel ol-
dotta meg a feladatot” – „csak komoly tanári segítséggel tudta megoldani a feladatot”.
(Ezek a kritériumok nem záróvizsgára vonatkoznak!) Amennyiben árnyaltabb képet aka-
runk kapni, ennél részletesebb bontást is alkalmazhatunk. 

Lényeges, hogy egyértelműen eldönthető legyen, megfelelt-e valaki a megfogalmazott kri-
tériumoknak vagy nem felelt meg! Hiába a pontosnak tűnő kritériumok sora, a végeredmény
mégis szubjektív lesz, ha azok megfogalmazása nem egyértelmű, ha lehetővé teszik, hogy a
besorolást az értékelő személyisége, preferenciái nagymértékben befolyásolják. 

Az értékelés szempontjai 

A könnyebb tájékozódás érdekében a követelményeket, illetve az értékelési szempontokat
csoportosítani szokták. A következő – az általánosabb nevelési célok szempontjából történő –
csoportosítás könnyebbé teheti más műveltségterületek számára is a tájékozódást (12):

– feladatmegoldó készség;
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– kommunikációs készség;
– szakmai ismeretek, készségek, képességek;
– kreativitás;
– önismeret.
Ezeket a szempont-csoportokat a szakterületek és az értékelés céljainak megfelelően

kell részletezni, aktualizálni. A záróvizsga ugyanis csak bizonyos ismeretek, készségek,
képességek létére, azok minőségi szintjére kérdez rá, míg egy diagnosztizáló felmérés so-
rán arra is kíváncsiak vagyunk, hogy egy bizonyos alacsonyabb teljesítmény milyen
okokra vezethető vissza. Míg az előző a minősítést szolgálja, addig az utóbbi elsősorban
a problémák feltárását (ami a további munka tervezéséhez szükséges). 

A főbb szempontok adaptálása a vizuális kultúra területére: 

Feladatmegoldó készség 
– a feladat értelmezése (Pontosan értelmezte-e a feladatot? Megpróbálta-e újrafogal-

mazni, másként is megközelíteni a problémát?); 
– a megoldás lépéseinek önálló tervezése (Képes-e megtervezni a feladat megoldásá-

nak ésszerű menetét?);
– a megfelelő feladatmegoldási stratégiák kiválasztása (A választott módszerek meny-

nyiben felelnek meg az adott célnak, saját személyiségének?); 
– a körülmények reális felmérése (saját képességei, a technikai adottságok, a rendel-

kezésre álló idő stb. adekvát-e a tervezett megoldással?); 
– kutatás, háttérinformációk megszerzése;
– tervezőkészség (Mennyire képes a különböző helyekről szerzett ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait hasznosítani a terveiben?); 
– gazdaságosság (Mennyire törekszik a „legkevesebbel legtöbbet” elérni?);

Kommunikációs készség
– szövegértés;
– verbális kifejezés (Képes-e szóban és írásban is érthetően kifejezni magát?);
– vizuális közlések értelmezésének szintje (Milyen szinten képes a látványt, a vizuális

közléseket értelmezni?); 
– a vizuális közlés, kifejezés (Képes-e értelmezhető vizuális közlések, kifejező mun-

kák létrehozására?); 
– a vizuális közlések, alkotások minősége (Esztétikai értéke, a kifejezés komplexitása,

árnyaltsága);
– a megfelelő műfaj, a megfelelő ábrázolási rendszer kiválasztása;
– a megfelelő médium, technika kiválasztása (A közlés, kifejezés céljának és saját

személyiségének legmegfelelőbb-e?); 
– a vizuális kifejezés (síkbeli, térbeli) eszközeinek ismerete, adekvát alkalmazása.

Szakmai ismeretek, jártasságok, készségek
– általános tájékozottság a művészet, a tárgy- és környezetkultúra területén; 
– tárgyi tudás (művészettörténeti, elméleti ismeretek, fogalmak, szakkifejezések is-

merete);
– művészi technikák ismerete;
– megfelelő szintű jártasság az adott művészi technikákban.

Kreativitás 
– rugalmasság (Ha a feladatmegoldás során akadályba ütközik vagy menet közben az

eredetinél jobbnak gondolt megoldás jut eszébe, képes-e változtatni eredeti elképzelésein?); 
– kísérletezés (Több különböző megoldással kísérletezik, vagy megelégszik a legelső
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ötletével, kipróbál-e új, számára még ismeretlen megoldásokat is?); 
– nyitottság (megmutatkozik az új élmények szerzésének igénye); 
– divergens gondolkodás (korosztályára nem jellemző, szokatlan vonások is vannak

munkáiban; egymástól távoli, esetleg mások által figyelmen kívül hagyott dolgokat
összekapcsol); 

– eredetiség (munkáiban sajátos, személyiségével kapcsolatba hozható vonások is fel-
fedezhetők)

– kitartás;
– autonómia (a saját meggyőződés, a másoktól való különbözés vállalása).

Önismeret
– saját munkájának megítélése;
– adekvát választások, döntések.

*

A kérdéseket nem egyszerűen csak a szakterületre kell adaptálni: azokat mindig a
konkrét feladatra kell vonatkoztatni, vagyis „aktualizálva”, a rendelkezésre álló eviden-
ciák függvényében kell feltenni (lásd a mellékelt példát). 

Minél árnyaltabb képet akarunk kapni, annál több, illetve annál pontosabban fogalma-
zott kérdést kell feltenni. (Persze az értékelés szempontjainak számát az ésszerűség hatá-
rain belül kell tartani, figyelemmel kell lenni az értékelők tűrőképességére is!)

Példa: Órai feladat középiskolások számára és a feladat értékelésének kulcsa 

– Keress olyan 3–5 betűs szót, amely a mellékelt festmény/fotófénymásolat reprodukciójára nyomtatva módo-
sítja, illetve megváltoztatja a kép értelmét!
– Készítsd el a választott szó linó dúcát és nyomtasd rá a képekre az általad legalkalmasabbnak tartott helyre
(helyekre)!
– Készíts rövid leírást arról, hogy a fénymásolatokra nyomtatott szó hogyan változtatta meg a kép jelentését!
Azt is vizsgáld meg, hogy a képi környezet változtatott-e a szó jelentésén?

Mi az értelme, haszna ezeknek a feladatoknak?
– tapasztalatokat szerezhetsz kép és szöveg egymást módosító hatásáról, egy-egy képi motívum vagy szöveg-
részlet környezettől függő jelentéséről (kontextus);
– kipróbálhatsz egy sokszorosító technikát;
– gyakorolhatod a képek hatásának mások által is érthető megfogalmazását;
– kipróbálhatsz egy olyan alkotói módszert, amelyben már létező műveket, szövegeket használsz nyersanyag-
ként egy új üzenet létrehozása céljából.
A munkákra maximum 10 pont adható!

Az értékelés szempontjai és a pontos kritériumok:
A linómetszés technikája (Szakmai jártasságok, készségek, képességek: megfelelő szintű jártasság...)
1 pont – a feladatot csak jelentős tanári segítséggel tudta megoldani
2 pont – önállóan, de nem kifogástalanul dolgozott
3 pont – önállóan és hibátlanul dolgozott

A kontextus lényegének megértése (Kommunikációs készség; feladatmegoldó-készség)
1 pont – sem képben, sem írásban nem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy megértette a kontextus lényegét
2 pont – csak képpel vagy csak szöveggel tudta egyértelműen kifejezni a kontextus lényegét
3 pont – képben és írásban is jól megfogalmazta a kontextus lényegét

A képi élmény szavakba öntése (Kommunikációs készség)
1 pont – tartalmilag és formailag is (pl. helyesírás !) kifogásolható a szöveg
2 pont – vagy tartalmilag, vagy formailag kifogásolható a szöveg
3 pont – jól fogalmazott, érthető szöveg 

A feladatmegoldás színvonala, ötletessége (Kommunikációs készség, kreativitás)
1 pont – elegáns, szellemes megoldás
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Jegyzet

(1) Anthony EHRENZWEIG egy 1982-es cikkében (Alienation versus self-expression. Studio International
vol.195. No. 993/4.) leírja, hogy a megjelenésekor – az ötvenes évek elején – az absztrakt expresszionizmus az
individuum tiltakozásaként született a társadalmi konvenciók ellen, a hetvenes évekre azonban maga is kon-
vencióvá vált.
(2) Ez a látszólag jótékony tehetséggondozás sajnos csak tovább fokozza a rajzórák leépülését. A mindenki szá-
mára biztosított megfelelő színvonalú vizuális nevelés helyett a közoktatás olyan szelekciót erősít, ami által
művészeti nevelés csak a tehetségesnek nyilvánított tanulók kiváltságává válik. 
(3) A rajztanárok maguk is szorgalmazzák, hogy iskolájukban rajz tagozatos osztályok létesüljenek. Elterjedt a
rajz-fakultáció, és Magyarországon ma már 18 művészeti szakiskola is működik a közoktatás keretein belül! 
(4) A mintakönyves rajztanítás nyomon követhető az ország legrégebbi művészetoktatási intézményének (a bu-
dapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola) archívumában, ahol a 18. század végétől megtalálhatók a
tanulók munkái. Erről megjelent publikáció: BODÓCZKY, István: Pattern books in the teaching of drawing.
(Mintakönyvek a művészi rajztanításban). Interpressgrafik 1982/3 sz.; BODÓCZKY István: Személyes beszá-
moló a Török Pál utcai archívumról. Magyar Iparművészet 1995/2. sz.
(5) Ilyen a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában évente egyszer megrendezett kötelező
„Korrektúra nélküli rajzverseny”, amelynek során évfolyamonként azonos rajzi feladatot kapnak a tanulók. 
(6) A felvételizők összetétele, „a mezőny” határozza meg, hogy hol húzódik a ponthatár, ami felett felvehetők
a jelentkezők. A gond akkor van, ha többen érnek el maximális pontszámot, mint ahány hely van. 
(7) BODÓCZKY István: Comparing the Aspects of Portfolios. In: Report of the Portfolio assesment project.
Hel-sinki, 1999. 
(8) Az IB-International Baccalaureate kiadványa.
(9) LINDSTRÖM, Lars: The Evaluation of Swedish Schools 1988. Concerning the New Curricula. Stockholm,
Institute of Education.
(10) GRÖNHOLM, Inari. A National Board of Education (Finnland) kiadványa.
(11) A Magyar Iparművészeti Főiskola és a CITO (Holland Oktatási Értékelési Intézet) közösen végzett próba
vizsgái 1993–1995. In: KÁRPÁTI Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projekt módszer. OKI, Bp, 1997.
(12) Ez a csoportosítás nem azonos a vizuális kultúra érettségi követelményeivel. Ott az „Alkotás” kategóriá-
ban a következők szerepelnek: 1. Vizuális kifejező eszközök 2. Érzékelés, látványértelmezés 3. Megjelenítés,
közlés, kifejezés, alkotás 4. Technikák.
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Trianonról
1920. június 4-én, nyolcvan esztendővel ezelőtt írták alá a Párizs

melletti bájos városkában, Versailles-ban, annak Trianon palotájában
az első világháborút Magyarország számára lezáró békeszerződést.

Ez része volt annak a békerendszernek, amelyet a győztes antant
alakított ki. A magyar béke azért kapta a trianoni jelzőt, mert

Németországgal ugyancsak Versailles-ban írták alá a békeszerződést.
A magyar békeszerződés és az Ausztriával a Párizshoz közeli St.

Germainben kötött béke teljes mértékben átrendezte a Duna-
medencét. Új államokat teremtett az Osztrák-Magyar Monarchia

helyén, sőt némileg azon túl is. 

Sem Ausztria, sem Magyarország nem volt már azonos 1918 előtti önmagával. Új
államként jelent meg Csehszlovákia, amely magában foglalta a hagyományos cseh és
morva területeket, valamint az egykori magyar Felvidéket, azaz Szlovákiát. Meg-

született a délszláv állam, amelyet néhány év múltán Jugoszláviának neveztek, egyesítve
Szerbiát, Szlovéniát, Boszniát, Hercegovinát s nem utolsósorban Horvátországot – szerb
vezetés alatt. Románia elérte, amit hosszú ideje a „három fejedelemség, Havasalföld,
Moldva, Erdély egyesítésének” jelszava foglalt össze. Ennek megfelelően nemcsak Er-
dély, de még a Partium is a román királyság része lett. Miután a győztesek helyreállítot-
ták Lengyelország egységét és függetlenségét, bizonyos, egykor a Monarchia részét
képező területek is lengyel fennhatóság alá kerültek. 

A háborúkat lezáró békék alapelvei általában jóval korábban kialakulnak, a győztesek
annyit valósítanak meg háborús célkitűzéseikből, amennyit célszerűnek és lehetségesnek
ítélnek. A békeszerződések hatalmi érdekekre és erőviszonyokra épültek, ezek határoz-
ták meg a Monarchia és Magyarország sorsát úgy, hogy kimenetele felől már korábban
sem lehetett kétség.

Amikor az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés eredményeként létrejött  a dualista mo-
narchia, annak nemzetközi funkciója az volt, hogy elzárja az utat Németország és a cári
Oroszország között, fenntartsa a Nagy-Britannia és Franciaország érdekeit szolgáló ha-
talmi erőegyensúlyt, ne váljon a porosz császár vezette Németország szövetségesévé. A
Monarchia azonban szövetséget kötött Németországgal, ez lett a háborús központi hatal-
mak csoportjának alapja, majd képtelen volt ellenállni annak a nyomásnak, amely Orosz-
ország felől fenyegette, miközben a kezdetben kielégítő dualista államszerkezet nem volt
képes alkalmazkodni a 20. század elejére bekövetkezett változásokhoz, bennük a nem
magyar népeknek – az elszakadástól akkor még távol álló – igényeihez.

A háborúban szemben álló felek arra törekedtek, hogy minél több szövetségest állítsanak
maguk mellé. E tekintetben az antant, vagyis a „szívélyes szövetség” (entente cordiale) tag-
jai, Anglia, Franciaország, 1917-ig Oroszország, majd a forradalom után helyére lépő Ame-
rikai Egyesült Államok, összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetben volt, mint a központi
hatalmak (Németország, a Monarchia, Bulgária, Törökország). Nemcsak embererejét, hadi-
potenciálját, gazdasági hátterét tekintve, hanem azért is, mert győzelem esetére sokat ígérhe-
tett. Ezt a központi hatalmak nem tehették meg, hiszen Németország vagy a Monarchia csak
saját területeit ígérhette volna el, míg az antant a már eleve veszteseknek ítélt országok kárára
nagyvonalúan osztott – ígéretek, szerződések formájában – területeket.
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1915. április 26-án a londoni szerződésben az antant Olaszországnak ígérte Dél-Tirolt
Ausztriából, olasz, délszláv lakta területeket az Adrián, de az olaszok maguknak követel-
ték Fiumét is, s igényeket támasztottak a Balkánon (Albánia). Ugyancsak 1915-ben, au-
gusztus 18-án az antant Szerbiának ígérte Boszniát, Hercegovinát, Dalmácia egy részét,
Szlovéniát, Horvátországot, Fiumét, de a Bácskát és a Bánátot is. Romániának az antant
oldalára vonása már 1914-ben megkezdődött, s végül azért, hogy a román királyság for-
duljon szembe a központi hatalmakkal és ne csak semlegességi nyilatkozatot tegyen,
1916. augusztus 17-én szerződést írtak vele alá. Ebben elismerték a román kormány igé-
nyét Besszarábiára, Dobrudzsára, Erdélyre és tulajdonképpen a Partiumra is, fel Debre-
cenig, beleértve Szegedet, Orosházát, valamint az előző esztendőben már Szerbiának
ígért Bánátra szintén. 

A Bánát ügye nemcsak azt mutatja, hogy a hadi érdekek forgatagában a bal kéz nem
tudta, mit csinál a jobb, hanem azt is, hogy a Magyarországra vonatkozó döntésekben a
legkisebb szerepet maga Magyarország játszotta. A Londonba emigrált cseh és szlovák
politikusok, akiket a majdani csehszlovák állam kormányaként ismertek el, nem köthet-
tek szerződést, viszont ígéretet kaptak arra, hogy a csehszlovákoknak joguk van függet-
lenségükre „történelmi határaikon belül”. Ez a megfogalmazás még a békekonferencia
döntéshozói között is vitát váltott ki, hiszen a terület (a Felvidéket érintette a meghatá-
rozás elsősorban) Magyarország területeként
önálló államhatárokkal sosem rendelkezett. 

A győztes antant alapjában véve háborús
célkitűzéseit realizálta a versailles-i béke-
rendszerben, noha kisebb-nagyobb és Ma-
gyarország szempontjából kedvező módosí-
tásokkal, amennyiben például Románia nem
kapta meg a Partiumból a Debrecen-Szeged
átló által határolt területet. Ez ellen szüntele-
nül tiltakozott is, mint kárvallott, az antantot
szerződésszegéssel vádolva. „Sérelmét” ak-
kor orvosolták, amikor az 1919-es megszálló
román csapatok kivonása fejében Szovjet-
Oroszország rovására neki ítélték Bukovinát. 

E tények ismeretében nem lehet mit kezdeni azokkal a még ma is felbukkanó nézetek-
kel, mintha a magyar békeszerződés feltételeinek megszabásában egyes politikusok vagy
nagyhatalmak ellenérzései, magyarellenességük játszott volna meghatározó szerepet.
Trianon egy új nagyhatalmi európai koncepció része, sőt alapeleme volt. 

Hogyan volna másként magyarázható az a tény, hogy bár Anglia és Franciaország
valódi ellenfele mind a gazdasági, mind a politikai befolyás tekintetében Németország
volt, s noha a győztes európai hatalmak Németország meggyengítésére és elszigetelésére
törekedtek, hogy megakadályozzák egy netáni német-szovjet-orosz szövetség létrejöttét,
mégsem Németországot törték szét. Ehelyett olyan ütközőzónát terveztek, amely új,
független államok láncolatával megoldja és sikeresen szolgálja e célt. Új, független, a
győztesekhez kötődő államok gyűrűjét kívánták megteremteni, ez pedig csakis a Monar-
chia, a történeti Magyarország feldarabolásával volt elérhető. Mi több, egy ilyen övezet
létrehozása másként nem volt lehetséges, mint a történeti Magyarország felosztásával.
Csehszlovákia, Nagy-Románia, de a délszláv állam is csak úgy jöhetett létre, hogy a kirá-
lyi Magyarországból építkeznek, s természetesen még valamikori ausztriai területekből
is. Németország anyaországi területének is voltak veszteségei (Franciaország, Belgium,
Lengyelország javára), ezek azonban nem is hasonlíthatóak azokhoz a veszteségekhez,
amelyeket Magyarországnak kellett elszenvednie. 

A győztesek úgy gondolták, hogy a kialakított új európai rend alkalmas a tartós béke
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fenntartására. Ezzel szemben az, ami a térségben létrejött, a régi ellentétek és feszültsé-
gek helyére újakat, a korábbiaknál is veszedelmesebbeket ültetett el. 

A Duna-medence új konstrukciója egyenesen új háborús tűzfészekké vált. Ennek ve-
szélyéről Lloyd George angol miniszterelnök, az angol békedelegáció vezetője már 1919
márciusában, egy bizalmas memorandumban kifejtette aggodalmait. Úgy vélte, azzal,
hogy a Duna-medencét a francia érdekek és törekvések prioritása alapján kezelték, a bé-
kerendszer elleni összefogás útjára terelték Németországot, Magyarországot, Bulgáriát
és Törökországot. Olaszországot még nem említhette, a harmincas években azonban lét-
rejött az a szövetség, amelyet Német- és Olaszország, valamint Japán alkotott, amely
mint tengely, magához vonzotta a kisebb államokat is. 

A nagyhatalmak érzékelték békeművük konfliktusforrásait, és a korszellemnek, a ko-
rábban hangoztatott elveiknek megfelelően a békeszerződésekbe beiktatták az úgyneve-
zett kisebbségvédelmi szakaszokat. Ezeket kis szövetségeseikkel csak igen nagy nehéz-
ségek árán tudták elfogadtatni. Az érintettek kifogásolták, hogy maguk a nagyhatalmak

nem vállalnak ilyen kötelezettséget (például
Franciaország a visszaszerzett Elzász-
Lotharingiában), a leginkább azonban Ro-
mánia tiltakozott e szakaszok aláírása ellen.
Azzal érvelt, hogy a nemzetiségi kisebbsé-
gek jogának biztosítása anyanyelvük hasz-
nálatára, kultúrájuk megőrzésére, vallásuk
gyakorlására stb. beavatkozás egy szuverén
állam belügyébe, ami elfogadhatatlan. Végül
aláírta a román kormány is a kisebbségvédel-
mi szakaszokat, ténylegesen azonban tilta-
kozási alapelvének megfelelő politikát 
folytatott.

A békekonferencia nagyhatalmainak a
Duna-medencével kapcsolatos eljárásából
úgy látszik, hogy túl az egyes hatalmak ér-
dektörekvésein, a térség nemzetiségi és poli-
tikai konfliktusaira mint kisszerű, provinci-
ális csetepaték megnyilvánulásaira tekintet-
tek, amelyek egy elmaradott térség Európa
peremén megkapaszkodó kis népeinek tor-

zsalkodási. A mi térségünkből nézve azonban úgy fest, hasonlóság van az olyan térségek
közt, mint Erdély vagy Elzász-Lotharingia. 

A békeszerződés messzeható következménye nemcsak abban a feszültségben állt,
amely végül is a második világháborúhoz vezetett. Nem kevésbé volt fontos a gazdasági
viszonyokra gyakorolt hatása mind Magyarország, mind az egész térség szempontjából.
Magyarország is kiszakadt a Monarchia egykori nagy gazdasági egységéből, ráadásul el-
vesztette alapvető nyersanyag- és energiaforrásainak túlnyomó részét, egész gazdasági
szerkezete torzzá vált. Önállóan és rendkívül sérülékenyen kellett kilépnie a világgazda-
ságba, amelynek minden rezdülése erőteljesen érintette. Az új viszonyok állandósították
export- és importkényszerét, a szüntelen piackeresést mezőgazdasági termékei számára.
Nehézségei a szomszédos országoknak is voltak, ha nem is azonos módon. Végül azon-
ban egyikük sem tudott kikerülni Közép-Európa egyetlen erős ipari államának, Németor-
szágnak a gazdasági befolyása alól. A magyar mezőgazdaság helyzete, az olasz és német
export reménye és ténye nem mellőzhető szerepet játszott a kormányzat külpolitikai te-
vékenységében. Egészében véve a Duna-medence országainak gazdasági függősége
semmivel sem lett csekélyebb mértékű, mint amilyen a politikai kiszolgáltatottságuk volt
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a nemzetközi erőviszonyoknak, bármilyen hangosan hirdették is önállóságukat, állami-
politikai függetlenségüket.

Azoknak a katonai előírásoknak a következményei, amelyeket a békeszerződés tartal-
mazott, megfigyelhetőek a magyar hadsereg felkészültségében, a második világháború-
ba történt belépésünkkor. Nem a hadsereg 35 ezer főre történt korlátozásában, amit
egyrészt igyekeztek kijátszani, másrészt amit a mai reformtervek közepette aligha lehet
olyan tragikusan megítélni, mint azt a kortársak tették. Ténylegesen súlyos következmé-
nye volt, hogy megtiltotta a sorozást, s ezért a fiatal férfiak több évjárata nem kapott ka-
tonai kiképzést. Ehhez jött a modern és technikai fegyvernemek fenntartásának tilalma,
fejlesztésének eltiltása. A hadseregre az ország gazdasági gyengesége miatt már az antant
katonai ellenőrzésének feloldása (1927) után, még Gömbös Gyula miniszterelnöksége
idején sem jutott elég pénz. Hozzátartozik azonban a képhez, hogy a katonai légierő 
fenntartásának tilalma miatt Magyarország a polgári légiközlekedést oly mértékben
fejlesztette, hogy az legelső lett a térségben. 

A magyar népesség egyáltalán nem volt felkészülve arra a változásra, amely az első
világháború végén bekövetkezett, bár néhány tisztán látó politikus, Tisza István csakúgy,
mint Jászi Oszkár, hangot adott annak, hogy háborús vereség esetén a területi integritást
nem lehet majd megőrizni. Leginkább Erdély sorsa miatt aggódtak. A bekövetkezett
veszteség mértékét azonban még a legsötétebben látók sem tudták elképzelni.

Trianont a magyar társadalom tragédiaként élte meg, következményeit kizárólagosan
magyar szempontból ítélte meg, a békeszerződés előírásait jórészt érzelmi okokkal ma-
gyarázta és maga is elsősorban érzelmi alapon reagált rá. Aligha lehet csodálkozni azon,
hogy több millió átlag-polgár nem látta át a békeszerződés mögött meghúzódó hatalmi
érdekeket, hanem egyének, akár országok, kormányok magyarellenességével magyaráz-
ta a történteket. 

A drasztikus területi változásokat bizonyára kevesebb sérelemmel és indulattal lehetett
volna megélni, ha egyrészt békés körülmények között, a békeszerződés aláírása után, a
győztesek felügyelete alatt ment volna végbe a hatalomváltás. De nem ez történt.
Egyrészt az antant – semmibe véve az általa diktált fegyverszüneti feltételeket – fel-
hatalmazta kis szövetségeseit (Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát), hogy katonai
alakulatai átlépjék a kijelölt demarkációs vonalakat és olyan területeket is megszálljanak,
amelyeket 1918. november 3-án, majd november 13-án Pádovában és Belgrádban még
magyar fennhatóság alatt hagytak. Másrészt, miközben az önrendelkezés jogáról hirde-
tett elvek lengték át ezt az időszakot Washingtontól Párizson át Pétervárig/Moszkváig, e
jogot a magyarság nem kapta meg. Míg az utódállamok a nemzeti-etnikai egységesülés
alapján szerveződtek meg, noha megnyert területeiket nem feltétlenül lehetett erre
alapozva indokolni, a magyar etnikum nem nyilváníthatott véleményt arról, mely állam
keretében kíván élni. A Sopronra és környékére vonatkozó népszavazás nem a béke-
szerződésnek, hanem utóbb kialakult körülményeknek volt eredménye. Míg a szomszé-
doknál az egységesülés ment végbe, a magyar etnikumnak a szétszakítást kellett megél-
nie. A határok – mint mondani szokás – átléptek az őslakosság felett. Ez azt is jelentette,
hogy a Kárpát-medencében „megjelent” egy több milliós magyar nemzeti kisebbség.
Tagjainak és a trianoni Magyarországon maradtaknak meg kellett ismerkedniük a kisebb-
ségi helyzet, a kisebbségi sors fogalmával, s ez már önmagában véve is súlyos prob-
lémákat vont maga után. 

Ezt és kezelését súlyosbította, hogy míg Magyarországon vereség- és veszteségtudat-
tól meghatározott, elkeseredett nacionalizmus vált jellemzővé, nem kis támogatást adva
a szélsőséges „mindent vissza” követelésnek, a szomszédos országokban diadalmas,
államteremtő nacionalizmus uralkodott el. Ez nem elégedett meg az állami egység
mielőbbi kiépítésével, hanem nemzeti egységet akart létrehozni.
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Következésképpen az általuk aláírt kisebbségvédelmi előírásokat alapjaikban sértették
meg, elsősorban a magyarság kárára. Azoknak az ellentéteknek, amelyek az uralkodó
nemzetek csoportjai között megvoltak csehek és szlovákok, szerbek és horvátok stb.
között, kárvallottja végül is a magyar kisebbség lett. Mindebben nem csak valamiféle
revansszellem munkált, hanem egy olyan tényleges probléma, amely ugyan más-más for-
mában, de valamennyi országot érintette s amelynek megoldásában egyaránt jól használ-
hatónak tűnt a nacionalista érzelmek ébrentartása. Ausztriának és Magyarországnak
megcsonkult területén és megcsonkult forrásokkal kellett kiépítenie új, független,
működőképes államát. A többieknek különböző fejlettségű országrészekből, eltérő tár-
sadalmi szerkezettel, történelmi múlttal, nyelvvel, kultúrával, vallással bíró népekből
kellett létrehozniuk összeforrott alakulatot. Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia oly
sokszínű elemből állt össze, hogy az leginkább a széttört birodalom képletéhez hasonlí-

tott. Ezek az országok azonban önmagukat
(de őket a külvilág is) előszeretettel nevezték
nemzeti államnak. Ténylegesen ugyanakkor
ez a jelző – ha egyáltalán – csak két térség-
beli államot illetett meg: Ausztriát és Ma-
gyarországot. Szemben a többivel ezekben
az „uralkodó nemzet” egyazon etnikumhoz
tartozott, hanem a lakosságon belül is mini-
málisra esett vissza a nem német, nem ma-
gyar nemzetiségűek aránya. 

Hasonlóság volt még közöttük az is, hogy
mivel a Szudéta-vidék Csehszlovákia része
lett, Ausztriából kikerült mintegy három mil-
lió német anyanyelvű állampolgár, Ma-
gyarország pedig ugyancsak hasonló nagy-
ságú magyar népességet vesztett el. Míg a-
zonban Hitler terjeszkedési politikájában a
magyar kisebbség ügye soha nem játszott
semmiféle szerepet, a Szudéta-németek
„érdekvédelmi” ürügyként voltak felhasznál-
hatóak a Csehszlovákia elleni akcióhoz. 

A Duna-medence nemzetfejlődésének
történetében Trianon kimagasló jelentőségű,
korszakhatározó, mégis csupán egyetlen
állomás volt. Trianon utat nyitott a  nem-
zetállamok megjelenésének és így fontos

szerepet játszott abban a folyamatban, amely a 20. században látványosan ment végbe
egyesülések és szétválások formájában. Az első világháború vége a térségben azt a vál-
tozást hozta meg, amely Európa nyugati és északi felén századokkal korábban végbe-
ment az egységes nemzeti államok létrejöttével, s amelynek ideológiája a 19. századi
francia nemzetállam eszméjében gyökerezett. Ez az eszme erős hatást gyakorolt azokra
a népekre és politikusaikra, amelyek és akik az Osztrák-Magyar Monarchia keretén belül
nem látták és változatlan dualista keretek között nem is láthatták ambíciók kielégítésének
útját-módját. A súlyos konfliktus és ellentmondás abban rejlett, hogy egy olyan
soknemzetiségű, sőt kevert népességű térségben, amilyen a Kárpát-medence volt és
maradt, lehetetlen nemzetállamokat létrehozni különböző nemzeti-nemzetiségi csopor-
tok nagy sérelme nélkül. Nem lehet pusztán idealisztikus elgondolásoknak minősíteni
azokat a javaslatokat, tervezeteket, amelyek a 19. századtól kezdve mind a mai napig, jó
vagy rossz formában, de a Kárpát-medence országainak, népeinek gazdasági és politikai
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együttműködésére, együttélésének új, demokratikus formáinak megtalálására irányultak,
s amelyek révén sokan az egykori monarchiánál tágabb és elfogadhatóbb keretet remél-
tek megteremteni. 

Az az egységesülés, amely a versailles-i békerendszer keretében a Kárpát-medencében
érintett államokban végbement, a nagyhatalmi döntéseken túl kompromisszumokon ala-
pult. A mielőbbi függetlenség, a minél előnyösebb területszerzés érdekében a szlovákok
lemondtak a csehekkel azonos „rangról” az új államban, de önállósulási törekvéseik már
1939-ben felszínre törtek a Hitler alkotta szlovák állam létrehozásában. Noha a horvátok
1918-ban elfogadták a szerb vezetést, állami önállóságra törő ambícióikat ugyancsak
Hitler segédletével elégítették ki 1941-ben. Az első és második bécsi döntés, amely Hit-
ler és Mussolini jóváhagyásával született, már korábban megbontotta azt a rendszert,
amelyet szomszédait tekintve Trianon épített ki Magyarország környezetében.

1938-ban és az azt követő néhány esztendőben a versailles-i békerendszer, benne Tria-
non, teljes mértékben összeomlott. Ebben nemcsak a náci Németország agressziója és a
vele való együttműködésre kész országok/kormányok játszottak szerepet, hanem igen
nagy mértékben azok a nagyhatalmak, Nagy-Britannia és Franciaország, amelyek egyko-
ron meghatározó szerepet játszottak a békerendszer létrehozásában. 1938 márciusában
minden tiltakozás és megtorló akció nélkül tudomásul vették, hogy Németország bekebe-
lezze Ausztriát. Ez nem mást jelentett, mint önkéntes felülbírálatát annak az első világ-
háborút követő döntésüknek, hogy a német és osztrák népesség nem egyesülhet, Auszt-
ria államnevében még a német szó használatát is megtiltották. Így lett Német-Ausztriából
Ausztria. 

Ennél jóval súlyosabb lépés volt az 1938-ban Münchenben aláírt négyhatalmi egyez-
mény Nagy-Britannia, Franciaország, Német- és Olaszország között, amely felhatalmaz-
ta Berlint a Szudéta-vidék elfoglalására, ténylegesen pedig arra, hogy Közép-Európa ke-
leti részén megvalósíthassa terjeszkedési törekvéseit, s amely egy esztendő múltán a
Csehszlovák Köztársaság teljes megszüntetéséhez vezetett. Ha visszagondolunk arra,
hogy a történelmi Magyarország széttörésének kulcskérdése Csehszlovákia megterem-
tése volt, érthető, hogy magyar oldalról ezt a lépést nemcsak a hivatalos politika fogadta
kedvezően, bár nagyobb nyereségre, nagyobb terület visszacsatolására számított. 

Az így „felszabadított” náci-német politika a Kárpát-medencében hihetetlenül előnyös
pozícióba jutott, mivel szövetségesei, köztük Magyarország és Románia, egymással riva-
lizálva, területek megszerzésére, illetve megtartására törekedve, Berlin játékszerévé vál-
tak, s ezt csak motiválta, hogy személy szerint Hitlernek nagyobb bizalma volt Antones-
cu marsallban, mint Horthy Miklós kormányzóban .

Létrejöttüktől kezdve a nagyhatalmi politika függvényei, kiszolgáltatottjai voltak a
Kárpát-medence régi-új, új államai, hiszen már létkereteiket is nagyhatalmi döntések
szabták meg, sorsuk is a nagyhatalmi erőviszonyok függvénye volt, csak a nagyhatalmak
változtak. 

Trianon 1920-ban született, mégis, bizonyos vonatkozásokban máig él. Miért? A kér-
dés jogos, a válaszhoz különböző tényezőket kell figyelembe venni, ha nem érzelmi-in-
dulati alapon akarjuk megválaszolni a kérdést. 

Az 1947. évi békefeltételeket megszabó szövetségesek közül meghatározó szerepe a
Szovjetuniónak s az európai és világpolitikában új, rendkívüli befolyást szerzett Ameri-
kának volt, Anglia befolyása már csökkent, Franciaország pedig csak egykori befolyásá-
nak visszaszerzésében reménykedhetett. Magyarország – a második világháború után –
már csak úgy szerepelt az antifasiszta szövetségesek megítélésében, mint a hitleri Német-
ország szövetségese, a náci terjeszkedési politika haszonélvezője, és nem ok és alap nél-
kül. Hiszen 1944. októberében sem sikerült elszakadnia a német szövetségtől. Az utolsó
európai ország volt, amely német megszállás alá került, minek következtében akkor, ami-
kor a kontinens nyugati felén már a szövetségesek felszabadító harca folyt, a szovjet had-
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sereg pedig már az országhatároknál állt, mondhatni a náci hatalom utolsó perceiben még
kiirtották a magyarországi zsidóság zömét. 

A második világháborút lezáró békeszerződésben azonban mindezeken túl lehetetlen
nem érzékelni azt, hogy valamennyi győztes deklarálni, demonstrálni kívánta nácielle-
nességét. S e tekintetben valamennyi győztes nagyhatalomnak volt mit feledtetnie. Az
angoloknak, a franciáknak feledtetniük kellett Münchent, azt, hogy maguk fogadták el az
egykori békerendszer felrúgását, a meghódolást Berlin előtt. A szovjeteknek feledni és
feledtetni kellett a Molotov-Ribentropp paktumot. 

Ha az első világháború utáni időkről azt mondtuk, hogy az a nagy birodalmi, állami
egység széttagolásának időszaka volt, amikor valamiféle és a régitől eltérő egységesülés
ment végbe, manapság viszont – legalábbis az utóbbi évtizedekben – a széttagolódás, az
önállósulás folyamatát látjuk kibontakozni. E 20. századi folyamat legfőbb tanulságaként
talán csak az állapítható meg, hogy egyetlen esetben sem vezetett eredményre, egyetlen
esetben sem hozott megoldást, ha a határokat az ott élő népesség feje fölött ide-oda von-
ták. Egy olyan sokféle, vegyes etnikumú térség számára remélhető megoldást csak az
hozhat – ezt kínálja tanulságként a történelem –, ha nem határok által bezárt területekben
és népességekben, hanem szabadon átjárható régiókban gondolkozik a hatalom, a politi-
ka, mint ahogyan ezt kívánja maga az érintett népesség. 

32

L. Nagy Zsuzsa: Trianonról

A Typotext Kiadó és az ISTER Kiadó és Kulturális Szolgáltató Iroda ajánlatából



A tanítók nemzedéke
A mi észjárásunk vonakodik az elvont gondolkodástól. Még a
teológusaink is, Temesvári Pelbárttól és Bornemisza Pétertől

Pázmány Péterig a példázatokat és nem az okfejtéseket szeretik.
Annak, amit Európában „filozófiának” neveznek, minálunk
annyiban persze van nyoma, hogy mindig is igyekeztünk „jó

európaiak” lenni. Apáczai Csere János jóvoltából Descartes-tal
például hamarabb ismerkedtünk meg, mint a németek (1), de a

külföldi akadémiákon végzett magyarok mindig is frissiben elhozták
az újdonságokat, Montesquieutől Hegelig. Csak az nem volt világos,

hogy ennek mi köze van mihozzánk – azon kívül, hogy a
boldogtalan nebulóknak meg kell tanulniuk. 

Komjáthy Jenőnek, ifjan meghalt, századvégi nagy költő-ígéretünknek a
töredékeiben olvashatóak az alábbiak: „A definíciók és levezetések csak tájékozást
nyújtanak, nem tudást. Az eddigi filozófia túlnyomó részben csupán nómenklatúra,

szótudomány, nem dologismeret. Mintegy az eszmék nyelvtana, a gondolatok fraze-
ológiája. Exoterikus filozófia. Észtorna és izomtorna. Szép csupán az lehet, amiben
egyéniség nyilatkozik.” (2)

A gondolat erősen emlékeztet hírneves kortársára, Nietzschére (Komjáthy 1878 táján
írta), és csírájában tartalmazza az elfajult európai idealizmusnak azt a kritikáját, amely a
következő évszázad filozófiai gondolkodásának lesz az alapvető jellemzője. De szerzőnk
maga még nem talált kiutat, aminek a meghatározója éppenséggel a hazai filozófiánk ret-
tegése a saját problémafelvetéstől – és az érem másik oldalaképpen a közszellem érdek-
telensége a filozofikus, szisztematizált gondolkodás iránt.

Az élő magyar szellem is mindig szívesen tájékozódott nyugaton, de kultúránk elavult
formavilága számára többnyire problémát jelentett. Igazából véve még a századelő nagy
Nyugat-nemzedékét is jórészt ez jellemzi. Hogy élni lehet teóriai alapok nélkül is, az per-
sze nyilvánvaló. De lehet-e mindig és minden körülmények között ? Ezt a problémát már
Széchenyi István is felismerte: „Azért sikerül nekik oly kevés, s törik annyiba a késük,
mert semmit sem képesek magasb s mintegy költői szempontból fogni fel, mert theo-
riáznak praxis nélkül, vagy practizálnak előleges theoria híjával, mert kicsinyek, hol 
nagynak kellene lenni, s viszont felhőben nyargalóznak ott, hol jobb volna gyalog járni,
mivel végre sokszor a legvilágosb igazságnak sem engednek, nem ritkán megint a szint-
oly világos cselnek áldozati.” (3)

A kultúra az életnek a formája ugyan, de ha túlságosan belesüllyed a reflektálatlan
tudatalattiba, akkor az ezerarcú külső kihívásra esetleg nem tud adekvát választ adni, és
ettől végzetes sebet kap. (4) A Nyugat zseniális alkotóit ezen a módon sodorta megold-
hatatlan szellemi válságba a világháború és a nyomába lépő új világ – amire hitelesen
reflektálni átfogó világnézet híján nem tudtak.

Nincsen apám

Efféle történelmi sokkon, mint brutális ébredésen egy hosszú szendergés után,
mások is átestek. Hasonlít a miénkhez a spanyol példa – nem véletlenül vált Ortega oly
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gyorsan népszerűvé minálunk. Spanyolország történelmi nagy identitás-válságát az
1898-as vesztes háború idézte elő, aminek a sokkja előhívta a szellemi megújulást, a „98-
as” nemzedéket. (5)

Minekünk  pedig „97-es” nemzedékünk van, habár ez a szó némileg pontatlan, és mást
fejez is ki, tudniillik a nemzedék (többségének) a születési évét. A nemzedék radikaliz-
musát, az őt közvetlenül megelőző Nyugattól, sőt tulajdonképpen az egész addigi ma-
gyar kultúrától való gyökeres különbségét Féja Géza így fejezte ki : „Bennünk valaho-
gyan filozófiai értelemmé érik minden, s ez nem tetszik a Nyugatnak.” (6)

A nemzedék : Baránszky Jób László, Hamvas Béla, Kerényi Károly, Kövendi Dénes,
Prohászka Lajos, Szilasi Vilmos, Tamási Áron, Veres Péter. Kapcsolódva hozzájuk a ’96-
os születésű Várkonyi Nándor és – doyenként – a ’91-es Karácsony Sándor. Majd
születési évük szerint az alábbiak: 1899: Gulyás Pál, Kodolányi János, Sárközi György,
Tolnay Károly, 1900: Féja Géza, 1901: Halász Gábor, Németh László, Szerb Antal, 1902:
Illyés Gyula, Szabó Lajos, 1905: József Attila, Cs. Szabó László, 1907: Tábor Béla.

Az orránál fogva a háborúba rángatott amerikai ifjúságnak ezt a generációját nevezte
Hemingway „elveszett nemzedéknek”. De minálunk mégsem lett azzá, noha a háborút
mi veszítettük el. A mi háborús nemzedékünknek ugyanis támadt feladata – a sorson
keresztül. A szenvedés arra való, hogy az embert fölébressze. (7) Egy nép sorsa és a vele
összefüggő pszichés szerkezete persze még nehezebben meghatározható, mint egy
egyéné, mindazonáltal éppen úgy létezik. Persze ez a kollektív psziché rejtélyes. De nyil-
vánvalóan rendelkezik valamiféle olyan egész-látással, amely a pillanatot és annak az
igényeit meghaladja. E nemzedék indulása, vagyis a személyiséget meghatározó jegyek
kialakulása még a békeidőben történt, és ez az indítás, ha felismerhetetlen is a mi szá-
munkra, lehetővé tette azt, hogy a majdani feladatukat felismerhessék. (8)

A nemzedék még hirtelenebbül ért véget, mint ahogyan elkezdődött, és utána megint
valami egészen új következett. A felsoroltak világlátás, mélység, érték és választott
műfaj tekintetében bármennyire különbözzenek is, közös volt bennük a  tanítás szándé-
ka. És ez magába foglalja szinte a teljes nemzedéket. Csak az 1900-as születésű Márai
Sándort és Remenyik Zsigmondot, a két „klasszikus” értelemben vett regényírót és Szabó
Lőrincet, az „utószülött” Nyugatos költőt kell még rajtuk kívül megemlítenünk ebből a
generációból,  mint akikből hiányzott a „tanítás” eme elhivatottsága, és a szó hagyo-
mányos értelmében „tisztán művészeknek” tekinthetők.

Ki kell viszont egészítenünk a sort az 1885-ös  születése szerint a Nyugat-
nemzedékhez tartozó, ám programja szerint a „tanítókhoz” csatlakozó Fülep Lajossal.

Műfajilag nézve meghatározó súlya az esszéistáknak van itt – e műfajban bontakozik
majd a „magyar filozófia”. Van néhány „szakfilozófusnak” tekinthető ember is közöttük,
és sok a regényíró, akiknek a jelenléte valamiképpen mindig a polgársággal kapcsolatos.
Elég sok az olyan alkotó is, kiket többműfajúaknak kell tekintenünk. Költő viszont igen
kevés akad, noha a mi irodalmunknak annakelőtte is és azután is ez a fő műfaji vonula-
ta.

A „filozófia” itt úgy kapcsolódik a tanításhoz, hogy funkcionális igény hívta életre, a
magyarok közösségének az az óriási katasztrófája, amihez csak a török hódoltság volt
fogható, és ami az egész világ átgondolására kényszerítő erő volt. (9)

Tehát : tanítás. De nem akármilyen.

Az egyetem fura ura

Közismert József Attila életrajzának az a fordulata, amelyet a versében megörökített.
Ám az ő sorsa prófétai sors, s ez annyit tesz, hogy ami vele történik, az valamiképpen
azonos mindazzal, ami az ő népével történik. Ez a költemény is kompendiuma egy
nemzedék elhivatottságának és sorsának.

34

Miklóssy Endre: A tanítók nemzedéke



A „Nincsen apám”-vers, vagyis az említett inkrimináció tárgya az, hogy a költő itt
rálelt az „ősök útja” helyett az „istenek útjára”.

A két fogalom a védikus filozófiából származik. (10) Az ősök útján a lelkek a Holdba
szállnak, vagyis a tükörvilág fényébe, és onnan visszatérnek a Földre. Az istenek útján
pedig a Napba, a világosság forrásába, és onnan nem térnek vissza. Hamvas Béla a
léleknek az itt kifejtett túlvilági útját a következőképpen értelmezi az evilági létezésre:
„Az embernek két útja van, az ősök útja és az istenek útja. Az ősök útja a családoké, a
nemzeteké, a törvényeké, az emberiségé. (...) Az istenek útja a lelkiismereté. (...) Van idő,
amikor a kettő egymástól eltér. Sohasem az istenek útja hagyja el az ősökét, hanem
mindig az ősök útja az istenekét...” (11)

Mielőtt még a szokásos módon elítélnénk Horger Antalt, meg kell válaszolnunk egy
alapvető kérdést. Azt, hogy egy ilyen elágazási ponton választhatjuk-e az istenek útját az
ősök útja helyett. Ez egyszerre szellemi és egzisztenciális kérdés – ami a döntést nem
könnyíti meg, viszont legalább egyértelművé, tisztává teszi. Ebből a döntési kényszerből
született a történelmünkben egyedülálló nemzedéki vállalkozás. Hamvas Béla szerint
(12) „az 1920-as nemzedék azt, hogy az ősök útja és az istenek útja között választani kell,
felismerte. Akadt, nem is kevés, aki választott. Tudta, hogy amit aratni fog, az magány,
szegénység, üldözés.” A választási kényszer
a léthelyzetből következett, az egyszeri
történelmi pillanatból, a KAIROS-ból, amit
a háború, a vereség, az ország feldarabolása
és az ezt követő társadalmi összezsugorodás
váltott ki.

A történelmünket végigkísérő radikális
kihívások sora gyorsult itt föl olyan sebes-
ségre, amit egy megállapodott szellem már
nem tudott követni. „Mindnyájan ahhoz a
háború nevelte ifjúsághoz tartoztunk, amely-
ről Kosztolányi meghökkent csodálkozás-
sal írta, mily gyökeresen másképp látja a
világot és az életet, mint az ő aranykori
nemzedéke.” (13) – határozza meg a pozí-
ciójukat Várkonyi Nándor. A szellemi rend
ugyanis a Nyugat számára adottság, és csak
a formát kell hozzá megtalálnia. Ámde a Nyugat aranykora elmúlt mindörökre, mint
ahogyan az az égtáj is, amit a századelőn a folyóirat köré tömörült szellemi műhely maga
elé kitűzött, és ezzel abba a válsághelyzetbe kerültünk, hogy „létünk valósága elveszett
– mert nem mondták meg nekünk”. (14)  A helyzetet megfogalmazó Hamvas Béla azon-
ban nemcsak kritikát ír, hanem programot is. Az az „orphikus” hagyomány, aminek a
felélesztésével mindaddig próbálkozott a magyar szellem, az „ősök útjának” a része. 
És ha itt most elválik az „istenek útjától”, akkor „Horger Antal” azt képviseli, hogy
ebben az egyedülállóan válságos helyzetben ilyen kétes és bizonytalan utat nem szabad 
választani.

De mi van akkor, ha ővele tartunk ? A társadalmi berendezkedés rögzíti a szellem
pozícióját. Az „egyetem urai” ennek a hatalmi rendnek a részei, pozíciót őtőle kaptak,
hűséggel őneki tartoznak. Ha e rendszer megbomlana, az ő pozícióik is megrendülnének.
És hát a rendszer helyzete fölöttébb instabil, mivel szinte semmilyen szellemi hivatkozási
pontja nincsen. Szekfű Gyula nevezte ironikusan „neobarokknak” a helyzetet, amelyben
a 18. századra emlékeztető kvázi-feudális hatalomgyakorlat valóban növesztett magának
egy barokk-szerű kulturális opciót, és kodifikálta így szembenállását az élő szellemmel. 

Hazai szofokráciánk sohasem épp az eredetiségéről volt közismert, ámde most mind-
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addig hallatlan méretűvé nőtt az akadémikus közszellem bornírtsága. Az 1919–20-as
berendezkedés egy lendülettel söpörte el Babits Mihályt, Benedek Marcellt, Dohnányi
Ernőt, Fülep Lajost, Kodály Zoltánt... (Mai szemmel nézve persze ez még nem totali-
tárius nagytakarítás volt, szenvedő alanyainak megmaradt az életük és a szabadságuk, sőt
a szellemi közélet perifériáin is megragadhattak, a befolyásukat némileg megőrizték, az
újjáépítés lehetősége valamelyest  nyitva állt előttük. És méginkább megmaradhattak
volna, ha a középosztályunk felfogása autonómabb és kevésbé hatalomkövető.
Sajnálatos, hogy a méreteiben, brutalitásában és következményeiben sokkal iszonytatóbb
1948–49-es kommunista hatalmi berendezkedés egy ilyen autochtón magyar történelmi
előzményre hivatkozhatott.)

A rendszer bázisa ezen a módon egy tisztesnek elég nehezen mondható középszer lett.
Ez nem esetlegesség, sajnálatos félreértés volt, hanem a Horthy-rendszer  lényege. Nem
valamilyen ideológia mozgatta. Az ideológiai hivatkozások, az antibolsevizmus, az irre-
denta, a „történelmi hivatás” (15) igen átlátszóan takarták csak a hatalmi vákuumban
felkapaszkodottak egyéni és csoportérdekeit. A kialakult  sajátságos kaszturalomnak nem
volt  természetes történelmi előzménye, maga a kormányzó is parvenü volt a történelmi
arisztokrácia szemében, a legitimisták szemében meg egyenesen hitszegő. Nem volt gaz-
dasági megalapozottsága, a politikai hatalom birtokosai üres zsebbel, bár nagy ambí-
ciókkal indultak. (16) Nem volt társadalmi beágyazottsága, hiszen a rangkülönbségekre
féltékenyen ügyeltek, és a magyar társadalom döntő többsége különböző okokból bár, de
rangon aluli volt. Nem volt szellemi-kulturális fölénye sem – bár kvalifikációs
rangkülönbségei igen. 

Ez a helyzet volt az, amit csak a korlátoltság megerősítésével lehetett fenntartani. De
ez volt egyúttal az Achilles-sarka is, ugyanis megbontható volt, éppen az élő szellem
oldaláról. Akkorát soha nem rúgtak ebbe a status quo-ba, mint Németh László a ,Tanú’-
ban és  ,A minőség forradalmá’-ban – amelyekben pedig nem is volt politika. „Csupán”
ablaknyitás Európára – de ez a zavaros helyzetet rögvest átvilágította. A magyar közép-
osztály és értelmiség tömegestől most találkozott először a kor dinamikus szellemével –
és ettől könnyűnek találtatott a németes epigontudomány és anakronizmusnak a neoba-
rokk. Németh László páratlan gyorsasággal vált népszerűvé, aminek az oka a lelki-
alkatunk racionális alapszerkezete, vagyis eredendő fogékonyságunk aziránt a világos
tanítás iránt, amit a modern Európa gondolkodásáról fejtett ki brilliáns esszéinek a
sorában. (Talán túlbecsülte a könnyű győzelmet, amit egy korszerűtlen pszeudo-világ
felett aratott, és ezért vélhette világformáló erőnek az ő, egyébiránt rokonszenves
„minőségszocializmusát.”)

Nem középiskolás fokon

A magyar századelő szellemi képe kicsiben és áporodottan ugyan, de megegyezik
Európáéval. A pozíciókat egy retrográd, konzervatív akadémikus szellem birtokolja, de
már látható mögötte a „jövő”, egy dinamikus és hódításra kész „baloldal”, egyelőre natu-
ralista világnézettel, de hamarosan marxistává válva szinte teljes egészében.

A teremtő szellem a múlt és a jövő e kettős béklyójában van ugyan, de ez a kötelék az
ezredfordulóból visszatekintve elképesztően laza. Ady Endre „magyar ugarja” a mi szá-
munkra azért tűnhet szinte aranykornak, mert a lehetőségeket nem zárta ki. Ami azt illeti,
inkább a „hivatalos szellemnek” ártott a korlátoltság – a ragyogó tehetségű fiatal Fülep
Lajos és Lukács György a „tudományból” félreállítva is zavartalanul dolgozhattak a
jövőn, kétfrontos harcban a naturalizmus és a „konzervatív idealizmus” ellen. (17)

Itt már egy gondolkodói iskola kezdett épülni, és első ízben történt meg Magyarorszá-
gon, hogy up-to-date kérdésfeltevéssel. 1911-től a „Szellem”, Fülep és Lukács közös
folyóirata, majd a Szellemtudományok Szabadiskolája és a Vasárnapi Kör a vállalkozás
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főbb állomásai. A törekvés lényegét a fiatal Fülep így fogalmazta meg: „Az intellektuális
életet illetőleg fölöttünk magasan álló népek rendjébe beállni – ez volt a legnagyobb
probléma, amelyet le kellett küzdenünk. (...) Nem vagyunk fáradtak, mi még csak  indu-
lunk. Az első lépést most tesszük.” (18)

Ez az első lépés, metaforánk szóhasználatával, már az „istenek útjának” a része, vagyis
elszakadás. A konzervatív üresség és a naturalista laposság után egy, mináluk még nem
volt spiritualizmus. A Vasárnapi Kör elsősorban Eckhardtról és a német misztikáról szól,
és szervesen illeszkedik Európának  az utolsó nagy megújulási kísérletébe. „Ebbe tenye-
reltek bele 1914-ben, hogy elfojtsák az ígéretesen induló 20. századot” – állapítja meg
Hubay Miklós. (19)  Sajátosan hiányzik a Kör érdeklődéséből az aktuálpolitika, noha
javában folyt a világháború, a maga hullámzó esélyeivel. És ez a tudatküszöb alá szorí-
tott élmény végülis felrobbantja a centrumot. A Kör  az események logikája mentén két
részre bomlott, és úgy, hogy Eckhardtot és a spirituális kontemplációt a Tevékenység új
világába egyik sem vitte magával...

A hajdani tagok egy része a „győzelmes baloldal” mellé állt, társutas lett, sőt kommu-
nista pártideológus. (20) Más részük meg elment szaktudósnak a művészettörténetbe,
filozófiába, szociológiába. (21) Fülep Lajos az utóbbiak sorába tartozik, de csak részben,
és éppen ezáltal lesz köze a magyar spiritualizmus további fejlődéséhez is. A „920-as
nemzedék” számára, amely kénytelen volt az „istenek útján” elindulni, ő lesz a leg-
fontosabb hazai hivatkozási pont. (22)

Az a feladat, amivel e nemzedék találkozott, a helyzet megértését és megértetését
követeli: tanulást és tanítást. Márpedig a helyzet kuszább, mint a századelőn. A konzer-
vativizmus ha bölcsebb nem is, de pozicionáltabb lett. A baloldali naturalizmus a reak-
ciós Magyarországon gyengébb ugyan, mint Európa nagy részén, de a jövőjét érzékelve
mégis igen magabiztos. A két hagyományos ellenfél mellé harmadikként jön a Nyugat
formalizmusa, negyedikként meg üstökösként ível fel a fasiszta irracionalizmus. És
tegyük hozzá mindehhez a mi fajtánk alapadottságát, a szisztematikus gondolkodástól
való vonakodást. Iránytű nélkül itt nem sokra megy az ember, ez az igazsága Féja Géza
idézett mondatának, aki az elsők között figyelmeztetett minket a filozófia egzisztenciális
fontosságára. A nemzedék nagyobbik része inkább építkezni akar, mint alapozni,
megérintve a feladatok súlyosságától és sürgősségétől. A „filozófia” őnekik a művészet
vagy a társadalompolitika eszköze. Ezenközben viszont „tanítás” csak korlátozottan
jöhet létre, és végiggondolt közös alapok híjján intellektuális szempontból is  bizonyta-
lan marad az összetartozásuk. Amit némileg elfed a közösen vállalt társadalmi feladat és
az ennek nyomában érvényesülő szolidaritás.

A mi tárgyunkhoz az alapozó átfogó gondolkodás tartozik. Ennek a korabeli dilem-
máját Várkonyi Nándor a következőképpen festi le: „Filozófiai tevékenység ma
egyértelmű a katedrával. Márpedig a filozófiatanítás igen kevéssé „szokratikus”, azaz
kevéssé filozofikus mesterség. Filozófia: tartózkodás, csodálkozás, bizonytalanság,
kétely. Professzorság: nagyképűség, minden friss szellemi sarjadás letörése. A tár-
sadalom bürokratizálása, biztosítása frisseség, szellem, élet, szépség ellen. (...) A
kötöttségeket a politikai reakció teremtette, amely mindenre rávetette árnyékát, és az
országot középkori szigetté akarta varázsolni a felfordult Európában.” (23)

Akik a „szokratizmust” választják, a „professzorság” fegyelmezettségébe nehezen
férnek bele. Szabályos egyetemi karriert ezért kevesen futottak be ebből a különben
páratlan mértékben képzett és felkészült  nemzedékből. Fülep Lajos és Kerényi Károly
egy ideig egyetemi tanárok voltak ugyan, de még az ő szellemi aurájuk is inkább ezen
kívül érvényesült, mások még ennyihez se jutottak. Csupán Karácsony Sándor az, aki
valóban „ex cathedra” tanított – de ehhez exodusra, kivonulásra volt szüksége, vagyis
jócskán át kellett alakítania a katedra fogalmát. És talán nem is csak az országunkban
megcsontosodott konzervativizmus tehet erről. Megmozdítottunk itt valami alapvetőt, a

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

0/
6–

7

37

Miklóssy Endre: A tanítók nemzedéke



tanítás céljára, módjára, a gondolkodás mibenlétére, a világhoz való viszonyára
vonatkozó olyan kérdéseket, amelyekkel az európai gondolkodók is azidőtájt találkoztak. 

A megismerés az elfogulatlan kíváncsisággal kezdődik. Németh László a ,Tanú’ című
folyóiratának a bevezetőjében így foglalja össze a helyzetet: „Folyóiratom ihletője a kor
igazi múzsája, a szorongó tájékozatlanság. Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat néz-
zük, s a partot keressük,  abban a hitben, hogy van part: a csillagok vezetnek. (...) Egy
lélek égtájakat keres, s közben égtájakat segít megtalálni. Nem akarok tanítani.
Munkásságom meghívó egy tanácskozáshoz. (...) E folyóirat nem dióhéj-műveltség
tudatlanok számára, a szellemi élet klorofilja inkább.” (24)

Katasztrófa utáni helyzet, amelyet csak súlyosbít, hogy ez a katasztrófa már az egész
nyugati civilizációé, ahová a bajainkban legalább szellemi orvosságért eddig folyamod-
hattunk. Most, amidőn a legnagyobb szükségben vagyunk, mert eltűntek az eddigi tájé-
kozódási pontjaink, ez a civilizáció is eltűnni látszik. Mindazonáltal Németh László biza-
kodik, ő hisz egy pontosan meg nem fogalmazható szellemi rendben, amit megismerni
és megvalósítani lehet. De csak közösségi lényként. És talán az se biztos, hogy feltétlenül
a nyugati kultúra körén belül, hanem egyéb égtájakon... Ő maga ebben az irányban nem

ment ugyan tovább, de mások igen. „Nyugat-
Európa fölött, jóval a mostani háború előtt,
egyre csípősebb lett a fonnyadás szaga. Ki
kívánja nálam jobban Nyugat népeinek a
gyógyulást? Miért ne vegyük magunkra,
Kelet-Európa nagy lelkében megmerülve,
egész Európáért a felelősséget ?” (25) Euró-
pa tehát még létezik, de már nem abszolút
vonatkozási pont a számunkra. Aminthogy
önmaga számára sem az.  Egyre gyászosab-
ban kell szembesülnie önnön tradícióinak az
intern, belső törvényszerűségek által szabá-
lyozott leépülésével. (Pessoa ezt a „300-ak”
generációk fölötti érvényű, hajdan megkötött
okkult összeesküvésével magyarázza. ) (26)
Ha Chesterton azt tanácsolja, hogy esetleg
kipróbálhatnánk végre a kereszténységet is,

mint a szellem és a társadalom problémáinak a megoldását, akkor túlmegy még
Kierkegaard kritikáján is, aki  csak a saját korának az életéből tette szóvá a kereszténység
hiányát. Európa szelleme rázza itt börtönének az önmaga építette rácsait – saját múltjá-
nak az átértékelésével, a tudatalatti felfedezésével, az emberiség egyetemes tradíciójához
való kapcsolatok keresésével, A Föld felfedezése után a mellettünk élő ember
felfedezésével.

És a magyarok már nem a halottakon rágódnak, a magukén éppoly kevéssé, mint
Európáén. Hanem korszerű társai lesznek az  élők helykeresésének. Alkalmi iskoláik-
ban, felbomló és újjáalakuló műhelyeikben ott forrong Stefan George, Carl Gustav Jung,
René Guénon, Ferdinand Ebner, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gio-
vanni Amendola, Benedetto Croce, Max Dvorak, Mircea Eliade, Ferdinand Saussure,
Ludwig Wittgenstein, Eduard Spranger, Simone Weil... Amiről ma senki sem tud semmit.
Nemcsak Nyugaton, ahol Márai Sándor keserű megjegyzése szerint (27) amilyen
felületesen bántak el a magyarsággal, éppoly közönnyel a civilizációjával is.  Idehaza,
ahol legalább a saját dolgainkat intézhetnénk, szintúgy teljes az ismerethiány. De hát a
mi feladatunkat épp ez határozza most meg.

Hamvas Béla az egyetemes Hagyomány felé tájékozódik, ezt tanulja és tanítja, ebből
kiindulva értelmezi a korunkat és keresi a hiteles élet lehetőségét. Szabó Lajos a Rend

38

Katasztrófa utáni helyzet,
amelyet csak súlyosbít, hogy ez

a katasztrófa már az egész
nyugati civilizációé, ahová a
bajainkban legalább szellemi

orvosságért eddig
folyamodhattunk. Most, amidőn

a legnagyobb szükségben
vagyunk, mert eltűntek az

eddigi tájékozódási pontjaink,
ez a civilizáció is eltűnni

látszik.

Miklóssy Endre: A tanítók nemzedéke



hierarchiáját kutatja, és találja meg az alapjait az Egyházban, ami nem egyéb, mint „az
alkotók idő-fölötti szövetsége a Kinyilatkoztatás jegyében.” Várkonyi Nándor fölfedezi
a Paradicsomot az „átkozott történelemnek” és a mi lelkünknek a mélységeiben. Kerényi
Károly megleli Európa gyökereit egy ősi mediterrán kultúrában és a kollektív tudatalat-
tiban. Karácsony Sándor Ázsia lelkét fedezi fel mibennünk, vele együtt Krisztus urunk
parancsát a testvériségre. Fülep Lajos pedig felállítja számunkra a mércét az ókori görög
nép unikális szellemi teljesítményében.

Nem siránkozás olyan dolgok miatt, amikért pedig talán sírhatnánk, hanem cselekvési
program. És az is látható, hogy ez aligha foglalható az iskolai penzumokba. A tartalmát
tekintve ugyanis túlságosan szétfolyó, a célját tekintve meg túlságosan egységes. Ham-
vas Béla szerint például mindössze annyi, hogy normális emberré kéne válnunk. A „nor-
malitás műhelyei” vázlatosan a következők voltak.

A Kerényi Károly körül a huszas évek végétől szerveződő „Stemma” kör, amelynek a
kiindulási alapja a nagyhírű magyar klasszika-filológia volt. A George-körtől is inspirál-
tan ebből a műhelyből nőtt ki a „Sziget” alkotói közössége, kik tudatosan egyfajta névte-
lenséget választottak a kollektivitás hangsúlyozására. 1935 és 1939 között az évkönyvek-
ben név nélkül jelentek meg az írásaik, bár persze a szerzők azonosíthatóak. A vál-
lalkozás fő szervezői Hamvas Béla, Kerényi Károly és Németh László. Fülep Lajos sajá-
tos módon elutasította a részvételt. (28)

Németh László vállalkozása, a ,Tanú’ (1932–37), majd az ezzel több szempontból
összefüggő ,Válasz’ (1934–38) folyóiratok jelentik a másik szellemi műhelyt. A ,Tanú’
„egyszemélyes” volt, a ,Válasz’-t Fülep Lajossal és Gulyás Pállal együtt indította. Ez lett
a népi mozgalomnak a legfontosabb szellemi szócsöve. (29) A folyóirat és maga a moz-
galom végül is nem tudott ellenállni a napi problémák kihívásának, eléggé belesüllyedt
a politikába, mégha a lehető legtisztességesebb színvonalon is. Hamvas Béla ítélete sze-
rint ez a mozgalom „komoly mondanivalóval jelentkezett (...), mint a depravált nemesi
kaszt uralmának végső fázisáról szóló helyzetjelentés. Éretlensége, hogy a kor tévesz-
méinek kritikátlanul felül, és a megújulást a néptől várja. A szellemileg nem iskolázott
szerzők inkább zsurnaliszták” – ítélkezik a „falukutató mozgalomról”. (30)

A harmincas évek vége felé, ha az európai helyzet egyre borúsabb is, minálunk erő-
södik a szellemi erjedés, lassanként az akadémiákat is kezdi meghódítani. A patinás Ma-
gyar Filozófiai Társaság utolérte a korát, az 1938–1944 közötti vitaülései már ennek a
színvonalán álltak. Anyaguk folyamatosan meg is jelent az Athenaeum folyóiratban.
Brandenstein Béla volt a fő szervező, Prohászka Lajos és gr. Révay József játszottak
benne kiemelkedő szerepet. (31) „Az eddigi legnagyobb háború kezdetétől a tébolyult
pusztulás forrpontjáig a magyar gondolkodók elhívásuknak megfelelően teljesítették a
feladatukat : (...) összegyüjteni és megőrizni az emberiség szellemkincseit, még akkor is,
ha nem marad senki, aki átadja, ha nem jön senki, aki átveszi. (...) Megölték őket, világ-
gá vagy magányba űzte őket a háború utáni diktatúra, némává váltak az újsüket nemze-
dék számára. Nem jöhettek létre az eltűnt mesterek körül iskolák, nem történt átadás.”
Kőszegi Lajos összegzi eképpen a „tanítók nemzedékének” történelmi helyzetét. 

Hamvas Béla itt tört ki  egy pillanatra az ő sajátságos elszigeteltségéből. Ugyanis ki-
derült róla (tán ő maga is ekkor jött rá), hogy a kivételes szellemi adottságain túl szervező
és kapcsolatteremtő képességekkel, sőt diplomáciai érzékkel is rendelkezik. (Ami nem a
jellemtelenségnek a szinonimája, ahogyan általában hiszik.) Így azután a megfelelő pilla-
natban ott volt a megfelelő ember is: szerkesztette a korszerű műveltség alapjait nyújtó,
azóta sem megközelített sorozatot, az „Európai Műhelyt”. Segítette az Európai Iskola
festőit, és úgy vélte, hogy történelmünkben mindezideig példátlan lehetőség nyílt a
Szellem honfoglalására. Az együttműködési javaslatát azonban az erkölcsi problémává
vált bolsevizmus nevében Lukács György elutasította. Azután elindult a Vörös  Kerék ...

Szellemileg igen jelentős, ámde máig ismeretlen epizódja a magyar gondolkodásnak a
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Csütörtöki Beszélgetések, 1945 és 47 között. Hamvas Béla, Szabó Lajos, Tábor Béla vol-
tak a főszereplői. (32) (Fülep Lajos, akit valamennyien sokra becsültek, felkérés ellenére
is távol maradt.) A cél a világban úrrá lett zűrzavar megoldása, az egyedül lehetséges mó-
don, a szellemi hierarchia megteremtésével, pontosabban az ehhez szükséges feltételek
tisztázásával. És ha a köznapi tanulság tán ki is merül a hajdani svéd kancellár rezignált
mondatában, hogy „parva sapientia regnatur mundus” (csekély bölcsesség kormá-
nyozza a világot), azért van efölötti tanulság is. A napjainkban mindinkább
katasztrófával fenyegető világgazdasági problémák érdemi megoldásához például
aligha volnának mellőzhetők az itt elhangzottak...

Furcsa szellemi képződmények is kiala-
kultak ebben a korszakban, az egyik legje-
lentősebb például a máig neve-nincs pécsi
miliő. Az Erzsébet Tudományegyetem Po-
zsonyból települt át ide, miután a „népek ön-
rendelkezési jogának” nevében kiebrudalták.
Az akkori magyar egyetemek közül a legki-
sebb tekintélyű volt, afféle „végállomásnak”
számított minden vonatkozásban. (33) Ide
„száműzték” például Kerényi Károlyt, mint
aki szellemileg „kinőtte” Budapestet... Csak-
hogy előállt az a furcsa helyzet, hogy a kont-
raszelekció kontraszelektált – aminek az
eredménye Kerényi mellett például Fülep
Lajos vendégprofesszorsága, Várkonyi Nán-
dor magántanárkodása (feljebb a süketsége
miatt nem léphetett). És a hallgatóság köré-
ben olyanok, mint Weöres Sándor, Takáts
Gyula. A kommunisták persze ezt is szétver-
ték, a szellemi feltérképezése máig nem tör-
tént meg. Mindazonáltal valószínű, hogy az
érdemi teljesítmény, egy új generáció útnak
indítása, a szoros értelemben vett „egyetem-
től” meglehetősen független.

A legsajátosabb lokális vállalkozás azon-
ban Debrecenhez fűződik. A magyar társada-
lomszervezésben úgy látszik, ez a város sok-
szor játszik alapvető szerepet, ha nem is min-
dig pozitívat. (A hazai kommunizmus leg-
fontosabb káderbölcsője a „debreceni cso-
port” volt, tragikusan el is bánt velük végül a
saját mozgalmuk.) Itt szervezte az irodalmat
Gulyás Pál és itt bontakozott ki Karácsony

Sándor pedagógiai munkássága. Tanszékvezető is volt, de a munka érdemi része inkább
társadalmi természetű. Az Exodus Munkaközösség a legfontosabb műhelye – és ez már
az első tekintetre eltér mindattól, amit eddig „filozófiának” mondottak. „Beszélgetünk.
Én is mondok valamit, te is. Néhány mondat után egészen belefeledkezünk a társalgás-
ba. Szó szót követ, jól megértjük egymást. Betoppan egy közös ismerősünk, és bekap-
csolódik a párbeszédünkbe. De őneki fogalma sincs róla, miről volt szó eddig, egy han-
got sem ért eszmecserénkből. Csakhamar kiderül azonban, hogy közös nyelven beszélünk.
Ő is mindent világosan lát, akárcsak mi.” (34) Karácsony tehát a gondolkodást dialogikus
folyamatnak tartja, és ebben a végsőkig elmegy, feláldozván például minden olyan „rend-
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Furcsa szellemi képződmények
is kialakultak ebben a
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„végállomásnak” számított
minden vonatkozásban. Ide
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„kinőtte” Budapestet... Csakhogy
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a kontraszelekció
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vendégprofesszorsága, Várkonyi
Nándor magántanárkodása
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léphetett).
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szert”, ami ezt közvetlenül nem segíti elő. Pedagógus lévén, e módszer elsősorban a ne-
velői munkájában érvényesül. „A  nevelés – beavatás” – ahogyan Hamvas Béla mondja,
és itt ez a beavatás egy verbális közösségbe történik.  Az „exodus” szó, amit bibliai pél-
damutatás alapján választottak, a kivonulást jelenti a Szolgaság Földjéről... Hatalmas
pedagógiai-társadalomszervezési munkát végzett e közösség, amelynek a munkatársai
között olyanok voltak, mint Kalmár László, Koczogh Ákos, Lükő Gábor – a közvetlen és
közvetett tanítványok serege pedig megszámlálhatatlan. 1945 után néhány évig Kará-
csony Sándor vezette a Szabadművelődési Tanácsot, hallatlan szellemi hatással, míg a
kommunisták föl nem eszméltek. De a tanítás annyira egy volt az életével, hogy amint
megfosztották ennek a lehetőségétől, nyomban bele is halt.

A nemzedék többi tagja túlélte. Hátralévő életük külső kereteit a kommunizmus szab-
ta meg, de a szellemi tartalmát nem. Csakhogy végül is elmentek minden élőknek útján
– és a nyomukba nem lépett senki. 
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A tanulmány a század magyar gondolkodóiról készített, megjelenés előtt álló kötet része. A könyv címe: ,Túl a
tornyon, melyet porbul rakott szél’.
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