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Az egyetemek, az integrációval létre-
hozott nagyegyetemek, mint a sok-
rétű szakmai, interdiszciplináris ko-

operációra lehetőséget adó szellemi műhe-
lyek, igen kedvező esélyt jelentenek a taná-
rok színvonalas képzéséhez, a tanárjelöltek
felkészítéséhez választott hivatásukra. Az
iskolák világa is változatosabb, rugalma-
sabb lett, a tanári munkával kapcsolatos
igények, várakozások módosultak, ami ar-
ra késztet bennünket, hogy a pedagógusok
képzésével, továbbképzésével kapcsolatos
feladatainkat továbbgondoljuk.

Napjainkban legalább két középponti
kérdés megoldatlansága vet árnyékot erre
a területre. Az egyik a felsőoktatási integ-
ráció és a tanárképzés ütközőpontjain ke-
letkezett és a tanárképzés helyzetét, minő-
ségét, intézményi és tágabb jövőjét befo-
lyásolja. A másik abból az egyre határo-
zottabban megfogalmazódó elégedetlen-
ségből táplálkozik, amely a magyar isko-
lák lanyhuló eredményességét – sőt sokak
szerint kifejezetten eredménytelenségét –
bizonyító mutatókra támaszkodik, és eze-
ket hozza kapcsolatba a tanárok hozzáérté-
sének, felkészítésének gondjaival.

Módszertani értelemben arra teszünk
kísérletet, hogy a fenti aktualitásokra a ha-
zai tanárképzés szabályozási kereteit je-
lentő rendeleti szövegek elemzéséből ol-
vassunk ki válaszokat. Nem azt vizsgáljuk
meg tehát, hogyan működik a rendszer,
vagy valójában beleillik-e az integrációba
a tanárképzés, és azt sem kívánjuk eldön-
teni, hogy valóban felelős-e a megvalósult
képzés a PISA vagy egyéb eredményméré-
sek során elért helyezésekért. Ennél egy-
szerűbb és óvatosabb, ugyanakkor az érvé-
nyes válaszok érdekében el nem hanyagol-

ható elemzéssel próbálkoztunk. Az utóbbi
évek tanárképzésre vonatkozó rendeletei-
nek szövegét vettük kézbe – immár sokad-
szor – és elemezni próbáltuk a bennük
megfogalmazódó célok és követelmények
rendjét, logikáját. Megpróbáltuk őket ösz-
szehasonlítani és a belőlük kiolvasható
trendekre következtetni. 

Két alapkérdés mentén végeztük a vizs-
gálódásokat:

– milyen szándékok munkálnak, fogal-
mazódnak meg a dokumentumok cél- és
követelményrendszerének szövegében,
amelyek a sokfunkciójú egyetemek kere-
tein belül a tanárképzés koordinációját
konvergáló vagy divergáló erőként érvé-
nyesülve befolyásolhatják;

– milyen tanárszerep hangsúlyozódik a
célok és követelmények általános érvényű
és az egyes szakterületi képzéseket leíró,
szabályozó szövegekben.

Az elemzések három olyan alapdoku-
mentumra, rendeletcsomagra terjedtek ki,
amelyek a tanárrá válás és a pályán to-
vábbhaladás, professzionalizálódás sze-
mélyes folyamatát a tanulás, képzés során
meghatározzák: 

– a tanárok alapképzésének képesítési
követelményrendszerét leíró kormány-
rendeleteket (vagyis a 157/1996. a műsza-
ki felsőoktatás alapképzési szakjainak ké-
pesítési követelményeiről, közelebbről a
mérnöktanárok képzéséről szóló; a
111/1997. a tanári képesítés követelmé-
nyeiről; a 166/1997. a természettudományi
tanárszakokról; a 129/2001. a bölcsészet-
tudományi alapképzési szakok képesítési
követelményeiről; a 105/1998. a zenemű-
vészeti felsőoktatás alapképzési szakjai-
nak általános képesítési követelményeiről,
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közelebbről a tanárszakokról szóló részle-
tek; a 146/1998. az agrár felsőoktatás alap-
képzési szakjainak képesítési követelmé-
nyeiről, közelebbről a mérnöktanár szak-
ról szóló; és a 77/2002. a felsőoktatási
alapképzési szakok képesítési követelmé-
nyeinek kreditrendszerű képzéséhez il-
leszkedő kiegészítéséről szóló kormány-
rendelet ide tartozó bekezdéseit, mellékle-
teit) vizsgáltuk;

– a szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szakok működésére vonat-
kozó rendeletet (185/1999);

– illetve a vezetőtanárok képzését sza-
bályozó (készülő) rendelet és követel-
ményrendszer szövegét vettük alapul.

A vizsgálódás és a kiválasztott szem-
pontok indoklásaként szolgál, hogy mind a
felsőoktatást, mind pedig magát a tanár-
képzést és továbbképzést törvények, tör-
vénymódosítások és kormányrendeletek
„sokasága” írja le a kilencvenes évektől.
Az egységes tanárképzésről szóló
111/1997-es kormányrendelet mellett ha-
sonló szintű dokumentumok szabályozzák
a szakterületi képzés rendjét. A mérnök-,
közgazdász- és művésztanárok képzését
leíró rendeletek azonban eltérő időpontok-
ban születtek. A képzés és a követelmény-
rendszer logikája valamennyi esetben ha-
sonló, mégsem mondhatjuk, hogy egyér-
telműen és megnyugtatóan egybeszerkesz-
tett, azonos szellemiségű rendeletekről
lenne szó. Az eltérések nem túl nagyok.
Gondot a szeparált egyetemek, karok vilá-
gában talán nem is okoznának. 

Csak feltevéseink vannak arra vonatko-
zóan, hogy vajon a diplomák piaci értéke, a
szakterületi képzések tartalma, a képzési
szintek megkülönböztetésének valamiféle
logikája indokolja-e a követelmények
mennyiségi különbözőségeit, vagy egysze-
rűen csak egy meg sem kísérelt egyeztetési
folyamat „eredménye” a tanári képesítés
megszerzésének leírását tartalmazó jogsza-
bályok sokfélesége. Az integráció során egy
intézménybe, azonos felelősség alá került
képzési formák kontrasztjai még inkább lát-
hatóbbá lettek, felerősödtek. (1)  Eltérések
mutatkoznak a tanárképzési modul beillesz-
tésének kérdésében: a párhuzamos vagy rá-

épülő modell alkalmazásában és a képzésre
fordítható idő mennyiségében. 

Szeparált működés mellett talán ez sem
lenne feltűnő, de az átjárhatóság, az áthall-
gatás, áttanítás, az integrált működtetés
szempontjából ezek az eltérések zavaróak.
Egyre erősödő és indokolt hallgatói igény
mutatkozik a különböző karok által gon-
dozott tanári szakok „karközi” párosítása
iránt. Olyanok iránt, mint pl. vallástanár,
művésztanár szakok, vagy az egyetemi
szint kínálatából hiányzó főiskolai (első-
sorban készségfejlesztő) tanári szakok pá-
rosítása természettudományos, bölcsész
tanári szakokkal. Ettől már csak egy lépés,
hogy a közismereti tanári szakok választ-
hatóak legyenek – például további diplo-
ma megszerzésének formájában – a szak-
mai tanárképzés mellett vagy után.

Egy ilyen megoldás a szakpárosítások-
ban a sokszínűvé váló, időnkénti arculat-
váltásra kényszerülő közoktatás igényeire
rugalmasabban tudna reagálni. 

A kreditrendszer egységesítése érdeké-
ben született a 77/2002. kormányrendelet,
amely kísérletet tesz a tanárképzés szem-
pontjából is közös nevezőre hozni az el-
képzeléseket. Az említett rendelet elisme-
résre méltó erőfeszítések árán próbálta
meg értelmezhető kategóriákba sorolni a
tanári képesítés megszerzésének a külön-
böző képesítési követelmények által defi-
niált összes változatát. Alaposan feladta
ezzel a leckét az egyetemi-főiskolai admi-
nisztrációnak, amelynek saját hatáskö-
rében kell majd jogszerűen meghatároznia
és a hallgatók számára átláthatóvá, vonzó-
vá tennie a képzési tartalmakat, oklevél-
követelményeket.

Az itt vállalt elemzés azonban nem első-
sorban a szervezeti konzekvenciák érdeké-
ben készült. Amit keresünk, amire utalni
kívánunk, az az üzenetek egyezése vagy
különbözősége.

A cél- és feladatrendszer elemzésének
egyik szempontjaként azt vizsgáltuk, hogy
a célok megfogalmazásakor a tanári kom-
petencia milyen összetevői jelennek meg a
szövegben explicit módon. Kettős tanári
kompetenciát feltételeztünk a képzés és a
tanári munka jellegéből adódóan: 
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– szaktudományos, szakterületi és 
– úgynevezett  pedagógiai kompetenciát.
A szakmai és a pedagógiai kompetencia

kettőssége jól követhetően érvényesül va-
lamennyi, tanári képesítést nyújtó, ígérő
szakterület célrendszerében. 

A műszaki és agrár mérnöktanárok kép-
zése esetében a kétféle kompetencia ígére-
te mellett két diplomát is ad a képzés. Ez-
zel nyílt, elkülönített formában fogalma-
zódik meg a szakember felkészítésének és
a tanári mesterség elsajátításának célja,
programja. A képzés szerkezete ebben a
tekintetben konzekvens, hiszen a ráépülő
tanárképzés modelljét valósítja meg a ta-
nárrá válás tanulmányi rendje.

A zeneművészeti tanárképzés célokban
megnyilvánuló üzenete hitvallást tartal-
maz a széleskörű
műveltség és a tanári
munka fontossága
mellett. Valójában a
szakmai kompeten-
cia hangsúlya erőtel-
jesebb a mérnökta-
nári és a tudomány-
egyetemi tanárkép-
zés követelmény-
rendszeréből kiol-
vasható megfogal-
mazásnál. A szöveg
szerint ezen a szakte-
rületen művésznek
(alkotó- vagy elő-
adóművésznek) kell lennie mindenekelőtt
annak, aki tanári munkát akar vállalni.
„…képzettségük és általános műveltsé-
gük, idegennyelv ismeretük alapján alkal-
masak a hazai és a nemzetközi zenei élet-
ben az előadóművészi, az alkotói, a zene-
tudományi és a tanári tevékenységre…” A
kivételt, illetve a természettudományi és
bölcsész tanárokéhoz leginkább hasonlító
esetet a zeneelmélet-szolfézs és az ének-
zenetanár, karvezetés szakos képzés jelen-
ti, ahol a zenetanár alapvető munkafelada-
tát az oktatómunka jelenti. 

A tudományegyetemi tanárképzés ter-
mészettudományi és bölcsész szakjain a
kettős kompetencia kifejeződése egyértel-
mű, vannak azonban különbségek mind a

karok sajátosságai, mind az egyes szakok,
szakterületek között. 

A bölcsész tanárok esetében – azzal,
hogy a tanári mesterség választható – az
összetartozás és annak megfogalmazása is
megengedőbb, mint a legtöbb természettu-
dományi tanárszak programjában. Míg a
természettudományi „tanárszakos” tanul-
mányok csak a tanári képesítés megszerzé-
sével együtt eredményeznek oklevelet, ad-
dig a legtöbb bölcsész szakon a szakterüle-
ti ismeretek megszerzése önmagában is
végzettséget és szakképzettséget tanúsító
oklevelet eredményez. Érdemes lenne a
szakmai érdekek mellett a munkaerőpiac
visszajelzését is megvizsgálni erről a kü-
lönbségről, megkülönböztetésről. 

A tudományegyetemi tanárképzés köve-
telményeit közelebb-
ről áttekintve részle-
tesebb, nagyobb fel-
bontású képet ka-
punk, ahol a szakok
szerinti eltérések is
láthatóvá lesznek. 

A célokban a
szakmai, szakterületi
és az ehhez tartozó
műveltségközvetítő
feladatok kétféle
módon jelennek meg
a leírásokban: tan-
tárgyhoz rendelten
és/vagy tágabb mű-

veltségterülethez rendelten.
A pedagógiai kompetenciának ugyan-

csak két változatát találtuk a megfogalma-
zásokban: a szaktanári munka kisugárzá-
sát más tárgyakra, kollégák munkájára, il-
letve a nevelőmunka, fejlesztő feladatok
szélesebb körére irányuló kiterjesztést. 

A természettudományos tanárszakok
(átfogó) célkitűzésében nagy szerephez jut
a tanári munkára felkészítés. „Tanárok
képzése, akik – a külön jogszabályban
foglaltakra is tekintettel – képesek arra,
hogy tanulóikkal bármely iskolatípusban,
a korosztályok sajátos pedagógiai igényei-
hez illeszkedve elsajátíttassák választott
szakjuknak (szakjaiknak) szemléletét és
műveltségi tartalmát, amely a 21. század
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Míg a természettudományi
„tanárszakos” tanulmányok csak
a tanári képesítés megszerzésével
együtt eredményeznek oklevelet,
addig a legtöbb bölcsész szakon

a szakterületi ismeretek megszer-
zése önmagában is végzettséget

és szakképzettséget tanúsító okle-
velet eredményez. Érdemes lenne

a szakmai érdekek mellett a
munkaerőpiac visszajelzését is
megvizsgálni erről a különbség-

ről, megkülönböztetésről. 



emberét eligazítja a környezetükben és
mindennapi tevékenységükben megjelenő
természeti jelenségek megértésében, segíti
azok tudatos, környezetkímélő felhaszná-
lását, továbbá ismerik szakjuk gyakorlati
alkalmazásait, szerepét az életben, a ter-
melésben és más tudományokban, rend-
szeres szakmai továbbképzés révén képe-
sek szakterületük tudományága és techni-
kája új kérdéseinek megismerésére és a ta-
nításban való alkalmazására; az egyetemi
végzettséggel rendelkező tanárok képesek
a szaktudományuk újabb eredményeit
megértve folyamatosan feldolgozni és al-
kotó módon alkalmazni a tanításban, to-
vábbá felkészültek a felsőoktatási tanul-
mányok folytatására készülő diákok igé-
nyeinek kielégítésére is.”

A szakok saját, egyedi célmeghatározá-
sai esetében uralkodó megfogalmazás a
szaktudományos területhez tartozó tantár-
gyak tanítására szorítkozó, de széles szak-
mai alapozású tanári kompetencia hangsú-
lyozása. Főleg a nagy hagyományokkal
és/vagy jelentős iskolai óraszámokkal ren-
delkező szakok körében.   A frissebb alapí-
tású szakok esetében ennél tágabb tanári
feladatkörre utaló célokat olvashatunk.
Olyanokat, mint az informatikatanároknál:
„felkészültek az informatikai eszközök
használatbavételére, képesek kisebb okta-
tóprogramok készítésére és segíteni más
szaktanároknak e programok használatá-
ban.” Az interdiszciplináris, szintén újabb
alapítású tantárgyak tanáraitól a képzési
célkitűzések még inkább kiterjesztett tevé-
kenységet és kisugárzást várnak el. Ezek-
ben az esetekben a tantárgyi ismeretközve-
títéssel együtt világszemléleti és morális
fejlesztésre utaló célelemek is megfogal-
mazódnak. A környezettantanároktól pél-
dául elvárja a dokumentum, hogy „elő tud-
ják segíteni a tanulóik környezetvédelmi
szemléletének, generációs felelősségtuda-
tának kialakulását, segíteni tudnak más
szaktanároknak a környezettudományi as-
pektusoknak az általuk oktatott tantárgyak-
ba való bevonásában”. 

Az egyetemi szintű bölcsész tanársza-
kok követelményei a tanárképzést a szak-
tudományos képzéstől elkülönülten, a ta-

nári munkát az ismeretek alkalmazásának
egyik lehetséges eseteként kezeli. „Cél to-
vábbá, hogy a humán értelmiség szaktudá-
sa alkalmazható legyen a magyar szellemi
élet társadalmi intézményrendszerében: a
közoktatásban…” A követelmények felso-
rolásában megelégszik annak a megállapí-
tásával, hogy a szak tanárképes vagy csak
tanárszakként végezhető és utal a tanár-
képzést szabályozó rendeletre.

Különbségek persze itt is vannak. Az
egyetemi tanárképzésben a kilencvenes
évek óta a bölcsész szakember célképzete
uralkodik, olyan szakemberé, aki tanár is
lehet. A főiskolák szakos célmeghatározá-
sait a tanárság szempontja vezérli, vagy
legalábbis ezzel indul a meghatározás.
Nem ritka azonban, hogy a folytatásban a
szaktudományos részletekre vonatkozó
összetevők szövegszerűen meggyeznek a
főiskolai és az egyetemi szint esetében.

A bölcsész szakokon szerezhető tudás
tanári hasznosítása többnyire egy-egy is-
kolai tantárgyra vonatkoztatva fogalmazó-
dik meg. Az utóbbi évek tantervi változá-
sait tükrözi az egyetemi szakok közül a
történelem és a friss alapítású etika, em-
ber- és társadalomismeret szak képzési
célkitűzése. „Történelem szakos tanárként
alkalmasak (ezek a tanárok) a történelem
és a vele kapcsolatos műveltségi területek,
illetve tantárgyak oktatására.” – fogalmaz
a rendelet a ide vonatkozó mellékletében. 

Az etika, ember- és társadalomismeret
szak céljai még tágabb kiterjesztést tartal-
maznak: „…képesek hozzásegíteni a tanu-
lókat az önmagukhoz, a társakhoz, a társa-
dalomhoz és a természethez való tudatos
viszonyuláshoz; az értékközvetítés, a sze-
mélyiségfejlesztés és az erkölcsi nevelés te-
rületén értelmezni és kezelni tudják a fel-
vállalható értékek befogadásával kapcsola-
tos problémákat; alkalmasak a modern tár-
sadalmi lét technikáinak, állampolgári és
civil készségeinek – elsősorban a demokrá-
cia stabil működéséhez és a civil társada-
lom kiépüléséhez és megszilárdulásához
szükséges jártasságok – fejlesztésére…” 

Az áttekintés rövid összegzéseként
megállapíthatjuk, hogy a különböző szak-
területeken  a szaktárgyára felkészült, an-
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nak tanításáért felelős „tantárgypedagó-
gus” képe olvasható ki a legnagyobb egy-
értelműséggel.  

A tanári kompetencia kiterjesztettebb
értelmezése és a célokban való megjelené-
se, deklarálása önmagában még nem te-
kinthető értéknek. Jelzi azonban, hogy a
diszciplinárisan leképezett tantárgyak ko-
rábbi magától értetődő rendje változóban
van a tanárképzők szemléletében, és utal
arra is, hogy a tanári felelősség szakterüle-
ti zártsága szintén oldódik. 

A 111/1997. kormányrendelet a tanári
képesítés követelményeiről, amely a taná-
ri mesterség oldaláról fogalmazza és ra-
gadja meg a tanárképzés feladatait, termé-
szetesen nem ezt a szemléletet képviseli. A
szakterületi képzés korábbi arányaihoz ké-
pest magas – sokak által túlságosan is ma-
gasnak ítélt – órakeretet szán a felkészítés-
re. (2) Követelményrendszerében a lélek-
tani, pedagógiai és szakmódszertani, illet-
ve az elméleti és gyakorlati képzés egyen-
súlyára törekszik. Ezek a tanulmányi terü-
letek határozzák meg a rendelet és a kép-
zés szerkezetét, logikáját. Problémát itt
szintén a kreditrendelettel történő összefé-
sülés jelenthet:  a relatíve magas óraszám
mellé olyan számú kredit kerül, amely
óhatatlanul magában hordozza a tanári
modul tárgyai „elsúlytalanodásának” ve-
szélyét a szakmai tárgyak mellett, vagyis
előfordulhat például, hogy egy pedagógiai
szakos hallgató ugyanazt a hálótervben
szereplő kötelező előadást magasabb kre-
ditértékért fogja teljesíteni, mint tanársza-
kos társa.

A rendelet célmeghatározásában a ket-
tős tanári kompetencia összetevői és azok
további részletei is felismerhetők. Összes-
ségében egy erősen kiterjesztett szerepű és
kompetenciájú tanárképet vázol fel a do-
kumentum. A tanári műveltségre, hozzáér-
tésre és az ellátandó feladatokra vonatkozó
felsorolás ugyanakkor inkább nevezhető
additívnak, mint koherensnek. Igyekszik
mindent feltüntetni, amihez a tanárnak ér-
tenie kellene, és amilyennek személyében
lennie kellene, hogy eredményesen ellát-
hassa a feladatát. Idézzük: „A tanárképzés
általános célja olyan pedagógusok képzé-

se, akik felkészültek arra, hogy a hazai ál-
talános képzést, illetve szakképzést folyta-
tó intézményekben 5–12. (13.) évfolya-
mok, illetve a szakképző évfolyamok ta-
nulóinak a szakrendszerű oktatásban… a
szakterületi képzettségüknek megfelelő
terület(ek)en nevelő-oktató munkát végez-
zenek. A tanári képesítés megszerzésére
irányuló képzés célja olyan tanárok képzé-
se, akik magas szintű, továbbépíthető el-
méleti és gyakorlati tudással, széles körű
pszichológiai, pedagógiai és általános mű-
veltséggel, informatikai, munkajogi és
gyermekjogi alapismeretekkel rendelkez-
nek; képesek szakterületi felkészültségük
pedagógiai alkalmazására, a tanulók meg-
ismerésére, megbecsülésére, személyisé-
gük fejlesztésére, tanórai és tanórán, isko-
lán kívüli munkájának differenciált irányí-
tására, hatékony pedagógiai módszerek,
eljárások alkalmazására; rendelkeznek a
családi, pályaválasztási, szociális és neve-
lési tanácsadási, gyermek és ifjúságvédel-
mi iskolai feladatok ellátásához (…) szük-
séges alapismeretekkel …”

A felsorolás bőséges. Egyenként min-
den elemében indokolt, indokolható. Egy-
bemarkoltan azonban mégsem igazán
meggyőző, nem elég hiteles. Tükrözi a ta-
nári szakmával és a pedagógus munkát
végző személyekkel szembeni elvárások
túláradását, az igények tisztázatlanságát. 

A célok és a realizálás bizonyos feszült-
ségét eleve magában hordozza a dokumen-
tum. Önmagában is érdekes lehetne annak
vizsgálata, hogy a közoktatásból kikerülő,
ma a tanárszakot választó hallgatóknak –
akik felvételi teljesítményükkel sok eset-
ben közelebb állnak a 60, semmint a 120
ponthoz – csupán a mentális állapota
mennyire és milyen módszerekkel tehető
alkalmassá a követelményrendszer alapján
megalkotott képzési tartalmak befogadá-
sára. A követelményrendszer érvényesíté-
se – az azt kidolgozó szakértők meggyőző-
dését hordozva – intenzív és személyes
fejlesztést feltételez. A legjobbak, legal-
kalmasabbak szakma- és önismereten ala-
puló, gyakorlatok során elmélyített felké-
szültségét és felkészítését szorgalmazza. A
diáklétszám növekedése, az egyetemi kép-
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zés tradíciói, a csoportbontás és a finanszí-
rozás nehézségei, a módszertani hiányos-
ságok viszont mind a képzés tömegesedé-
se felé sodorják a megvalósítást.

Értelmezésünk szerint a tanárképzés
maga olyan tanulási folyamat, amely az
alapképzés időszakában kezdődik ugyan
el, de nem itt játszódik le teljes egészében.
Természetes részének kell tekintenünk a
szakvizsgá(k)ra történő felkészítést, amely
potenciálisan akár a „kétfázisú” tanárkép-
zés megvalósulásának előhírnöke is lehet.
A „harmadik fázis” a folyamatos tanulás, a
folyamatos továbbképzés beépülése a ta-
nári életpályákba. 

Van-e fejlesztő logika, a tanári hozzáér-
tést gazdagító, elmélyítő egymásra épülés a
rendeletek céljaiban és követelményeiben,
a képzés, szakvizsga,
továbbképzések fo-
lyamatában? Erre a
kérdésre három do-
kumentum egybeve-
tése alapján kísérel-
hetjük meg a választ
a teljesség igénye
nélkül, gondolatéb-
resztőnek szánva. 

Az első tanári dip-
loma megszerzésé-
nek (fenti) követel-
ményeit összehason-
líthatjuk a szakvizs-
gára felkészítő szakirányú továbbképzés
követelményeivel, majd a tanári pályán –
megítélésünk szerint – sajátos szakmai
csúcsot reprezentáló vezető, mentortanári
szakvizsga koncepciójával. 

A pedagógusszakvizsga-rendelet mel-
lékletében a cél világosan megfogalma-
zott: „… az alapképzésben szerzett szaktu-
dományi ismeretek, illetve a pedagógusi
tevékenység ellátásához szükséges elmé-
leti és gyakorlati ismeretek megerősítését,
elmélyítését, felfrissítését, a legújabb is-
meretekkel történő kiegészítését biztosít-
ja.” A kettős kompetencia továbbfejleszté-
sét célozza tehát a szakvizsga bevezetése,
intézményesítése. A követelményrendszer
részleteit vizsgálva azonban kitűnik, hogy
a tematika és a fejlesztés valóságos súly-

pontja itt, ebben a rendeletben a pedagógi-
ai hozzáértésre helyeződik. Igaz ugyan,
hogy ez a központban álló tematikai egy-
ség a közoktatásirányítás kérdéseiből és
annak jogi, gazdasági összefüggéseiből te-
vődik össze. Ez a kötelező és egységes, de
egyben talán a leginkább hiánypótló része
az alapképzési tematikáknak. 

Ha persze valaki második vagy további
szakokból is szakvizsgát kíván tenni, ak-
kor az egyensúly visszaáll, sőt ismét a
szaktudományos, szakterületi kompeten-
cia fejlesztése felé billen át. Ekkor ugyan-
is a kötelező tanulmányi terület teljesítése
egészében elszámolható, vagyis gyakorla-
tilag elhagyható.

A vezető tanárok szakvizsgára felkészí-
tő képzésének készülő rendelete a fejlesz-

tésre szoruló kompe-
tenciák körét egy
újabbal egészíti ki.
Nagyon helyesen. A
mentortanár hozzá-
értése ugyanis való-
ban több – más –,
mint a jó szaktanáré.
Sajátos felsőoktatói
tevékenységet lát el,
amikor a tanárképzés
képesítési követel-
ményei szerint végzi
mentori munkáját a
gyakorló vagy egyéb

külső iskolai közegben. Ezt az alaphelyze-
tet a koncepció képzési célja részletesen
tartalmazza.  „…egyetemi vagy főiskolai
szakokon szakképzettséget szerzett taná-
rok felkészítése olyan irányú pedagógiai,
pszichológiai, közoktatásirányítási és az
adott szakjuknak megfelelő szakterületi
szakismeretekkel, illetve képességeik to-
vábbfejlesztésével, amelyek birtokában
képesek vezető tanári feladatok ellátására,
(…) illetve a tanárképzésben közreműkö-
dő közoktatási (…) intézmények külső
gyakorló helyein a tanárjelöltek iskolában
folyó gyakorlati képzésének az irányí-
tására…” Azzal azonban, hogy a képzést a
többi szaktanár szakvizsgára felkészítő
követelményrendszerének „sablonjába” il-
leszti, éppen ez utóbbi sajátosságát gyen-
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A tanári kompetencia kiterjesz-
tettebb értelmezése és a célokban
való megjelenése, deklarálása ön-
magában még nem tekinthető ér-

téknek. Jelzi azonban, hogy a
diszciplinárisan leképezett tan-
tárgyak korábbi magától értető-
dő rendje változóban van a ta-

nárképzők szemléletében, és utal
arra is, hogy a tanári felelősség
szakterületi zártsága szintén ol-

dódik. 



gíti meg. A közös, kötelező, tartalmában
közoktatásirányítási ismeretek adják a
képzés kreditjeinek 55–60 százalékát. A
szaktól, a szaktanári munkától bizonyos
mértékig független mentortanári felkészí-
tésre (ami az igazán új elem a képzésben,
és ami elméleti, gyakorlati és terepmunkát
egyaránt feltételez) a krediteknek szűk
egynegyede esik. A koncepció – nyilván
nem szándékosan – ismét a szaktudomány
képviselőjeként jeleníti meg a tanárt, a
másokat a pályára elindítani hivatott peda-
gógiai multiplikátort. 

Ha most visszatérünk az írásunk kezde-
tén felvetett kérdésekre, akkor a kissé el-
nagyolt következtetések kockázatával a
következőket állapíthatjuk meg. 

A tanárképzés szakterületi rendelkezései
lényegében továbbra is az intézményi kü-
lönállás viszonyait tükrözik. A 111/1997-es
és a 77/2002-es rendelet nevezhető olyan-
nak, amely mentén a közös egyetemi keret-
be szervezett különböző jellegű és szakmai
profilú tanárképes szakok koordinált képzé-
se megvalósíthatónak tűnik. A föderatív
szinten egyesült karok között nem könnyű a
tanári felkészítés minimális konszenzusát
megfogalmazni és érvényesíteni. Bár, mint
a bevezetőben említettük,  nem volt célunk,

hogy arra keressük a választ, hogy a sokfé-
le szabályozó egymás mellett éléséből kö-
vetkezik-e a szervezeti keretek rendezetlen-
sége, vagy ez utóbbi okozója a speciális
igényeket ugyan figyelembe vevő, mégis
egységesebb arculatú tanárképzésünk meg-
teremtésének, de a kérdés megkerülhetet-
len.  A Debreceni Egyetem tanárképzési
modellje során szerzett tapasztalataink
alapján bizton állíthatjuk, hogy működtet-
hető egy olyan „szakgazdai modell”, amely
akár az integrált intézményen belül is, nem
látványos tevékenység során ugyan, de
szisztematikusan rendezi össze a képzésben
részt vevők érdekeit, feladatait, értékel és
biztosítja a működtetés – legalább minimá-
lis – feltételeit. Ehhez azonban elkerülhetet-
len mind intézményi, mind országos szin-
ten a megfelelő védőernyő: a képviselet, a
tájékozódó, a tanácsadó és egyeztető fóru-
mok, szervezetek rendszerének újragondo-
lása, feladat- és hatáskörének körülírása.

Az egyetértés megteremtése a szakterü-
leti követelményekből kiolvasható szakta-
nári, tantárgy-pedagógusi felfogás érvé-
nyesítése mellett látszana leginkább sike-
resnek. Ez találkozna leghamarabb a tradi-
cionális egyetemi képzés víziójával és szo-
kásaival. Az ilyen egyetértés azonban egy
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egy szakon legalább             két szakon legalább            újabb tanári szakon legalább

természettudomány 
– egyetemi * 600 óra 765 óra 165 óra
– főiskolai 600 óra 765 óra 165 óra

bölcsészettudomány
– egyetemi * 600 óra 765 óra 165 óra
– főiskolai 600 óra 765 óra 165 óra

műszaki felsőoktatás
– egyetemi 360 óra – –
– főiskolai * 720 óra – –

agrár-felsőoktatás
– egyetemi 650 óra – –
– főiskolai * 800 óra – –

zeneművészeti f.okt.
– egyetemi * 600 óra – –
– főiskolai * 600 óra – –

1. táblázat. A tanári képesítés sajátos követelményeire fordítható képzési idő tanóraszámban (a tananyag
elsajátításához és a szorgalmi időn belüli ellenőrzéshez oktató jelenlétét igénylő idő). (* Debreceni Egyetem

alapképzési szak(ok) szakindítási engedélyével rendelkezik, tanári diploma kiadására jogosult)



korábbi és meghaladottnak bizonyult
tanár- és pályamodell rögzülését hozná
magával a tanárképzésben és a közoktatás-
ban. Írásunkkal az ennek elkerülését segí-
tő gondolatainkat kívántuk megosztani ol-
vasóinkkal.

Jegyzet

(1) A Debreceni Egyetem tanárképző tevékenységét
rendeletileg szabályozó dokumentumainak összeha-

sonlításából (ld. 1. táblázat) kitűnik, hogy egy intéz-
mény „falain belül” eltérő munkaóra árán és több
ponton különböző eljárások szerint juthatnak a (mű-
szaki, agrár, művész vagy a bölcsész) tanárjelöltek
azonos értékű diplomához.
(2) A követelményrendszer összetételét és az egyes
szakterületekre kiterjedő érvényét a 2. táblázat fog-
lalja össze a mellékletben.

Brezsnyánszky László – 

Sümeginé Törőcsik Tünde
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pedagógiai és pszich. szakmódszertan iskolai gyakorlatok
ált. ismeretek

természettudomány 
– egyetemi 330 óra (dominánsan 120–150 óra (a-b-c terület, 150 óra (90 óra a-b terület, 

elméleti, illetve gyakorlati dominánsan elméleti, vezetőtanár irányításával, 
40–40 %) illetve gyakorlati 40-40 %) 60 óra egyéni külső)

– főiskolai ld. egyetemi ld. egyetemi ld. egyetemi

bölcsészettudomány
– egyetemi 330 óra (dominánsan 120–150 óra (a-b-c terület, 150 óra (90 óra a-b terület,

elméleti, illetve gyakorlati dominánsan elméleti, vezetőtanár irányításával,
40–40 %) illetve gyakorlati 40–40 %) 60 óra egyéni külső)

– főiskolai ld. egyetemi ld. egyetemi ld. egyetemi

műszaki felsőokt.
– egyetemi * * *
– főiskolai * * *

agrár-felsőoktatás
– egyetemi * legalább 140 óra *
– főiskolai * legalább 170 óra *

zeneművészeti f.okt.
– egyetemi * * *
– főiskolai * * *

2. táblázat. A tanári képesítés sajátos követelményeinek főbb tanulmányi területei és arányaik. (* a bölcsész
és a természettudományos szakoknál szereplő óraszámok az irányadóak az alapképzési képesítési

követelményekben megadott, eltérő – általában magasabb – tanóraszám érvényesítésével.)

Atanárképzés szakmai fórumain,
szaksajtójában gyakori kérdés,
hogy miért nem érvényesül jobban

az egyetemen, főiskolán oktatott elméleti
ismeretek és szakmai készségek transz-
ferhatása a tanítás gyakorlatára. A tanár-
képző programok képtelenek befolyásolni
a tanárjelöltek felfogását, amellyel a prog-

ram kezdetekor rendelkeznek. A felsőokta-
tásba kerülve a magukkal hozott felfogás
szilárd elemei annak tulajdoníthatók, hogy
azok olyan tapasztalatokon alapulnak,
amelyeket a jelöltek iskolai pályafutásuk
során diákként szereztek a tanítási-tanulási
folyamatban. (Wubbels, 1992) E felfogás-
formálás egyik lehetséges megoldása lehet

A reflektív szemlélet megjelenése az
orosz tanárképzésben



a reflektív tanári szerepre való felkészítés,
mely további válasz lehet azokra a szak-
mai kihívásokra, amelyek elé a kor köve-
telményei állítják a praktizáló tanárokat. A
tanári szerepek átalakulásával az új kihívá-
sok által megfogalmazott feladatok teljesí-
tése olyan tanítási-tanulási folyamatot kö-
vetel, amelyben egyre nagyobb szerepet
vív ki magának a reflektív szemléletmód
mint a tanárképzés megújítását segítő el-
képzelés. 

A reflektív tanításról Magyarországon
elsők között Szabó László Tamás publiká-
ciói nyomán szerezhettünk tudomást, aki
történeti aspektusokat vizsgálva megálla-
pítja, hogy e gondolat már Dewey (1933)
tanításról vallott elképzelésében helyt ka-
pott. Az ő felfogásában a reflektív tanítás
fejlődése, fejlesztése tanult prediszpozí-
ciókat foglal magába, amelyek arra irá-
nyulnak, hogy pozitívan reagáljunk bizo-
nyos helyzetekre vagy személyekre. A té-
ma kiemelkedő kutatóinak sorába tartozó
Schön (1987) felfogása szerint a reflektív
tanítás a tanítási gyakorlat komplex, bi-
zonytalan, instabil és egyedi helyzeteinek
kezelésére alkalmas stratégiák és techni-
kák kifejlesztését foglalja magába. Elliot
(1991) szerint a reflektív tanítás a követke-
zőket foglalja magába: a kritikai gondol-
kodás és önmagunk irányításának képes-
ségét, a kreatív gondolkodás képességét,
problémamegoldási stratégiák kezelésé-
nek képességét, az osztály mint kontextus
tudatosításának képességét. A reflektív ta-
nárok okokat/érveket és alternatívákat ke-
resnek, jól tájékozottak és figyelembe ve-
szik mások nézőpontját. 

Az utóbbi egy évtized során mind a ke-
let-, mind a közép-kelet-európai országok
tanárképzési rendszere jelentős változáso-
kat élt meg, az új demokratikus viszo-
nyokra épülő tanárképzés mind tartalmi,
mind szerkezeti átalakításon keresztül fej-
lődött. Az alábbiakban vizsgálandó törek-
vés, kezdeményezés a „volt tábor” orszá-
gaiban nagy hatást gyakorolt a tanárképzés
fejlesztésére a demokráciát megelőző peri-
ódusban is. Az orosz tanárképzés olyan kí-
sérleti, fejlesztő műhelyeiről van szó
(Moszkva, Szentpétervár, Baskíria), ame-

lyek hatása kimutatható az utódállamok,
illetve az új demokráciák kísérletező ta-
nárképzésében (pl. Ukrajnában a rivnyei
egyetemen, Szlovákiában a presovi egye-
temen). Most csupán az orosz tanárkép-
zésben tetten érhető reflektivitás első
„szárnypróbálgatásairól” számolok be.

Az orosz politikai, társadalmi és gazda-
sági struktúra átalakulása nem hagyta érin-
tetlenül a társadalom egyetlen alrendszerét
sem. A nyolcvanas évek második felében
elkezdődött átalakulási folyamatok jelen-
tős szociális-gazdasági kihívásnak bizo-
nyultak a felsőoktatás egésze számára. A
demokratikus elvek megjelenése és hatása,
a piac felszabadítása a társadalmi gyakor-
latban szükségessé tette a képzés tartalmá-
nak az átalakítását, különösen a tanárkép-
zésben, hisz a tanár, az oktató személyisé-
ge központi szerepet játszik bármely kép-
zési struktúrában.

Sor került a pedagógusképzés megújítási
lehetőségeinek elemzésére, értékelésére, le-
hetővé vált a pedagógus szakma iránti új mi-
nősítési követelmények megfogalmazása is. 

Az elmúlt évtizedben végbement válto-
zások piacorientált gondolkodásmódot, a
választás képességét, munkaerőpiaci ver-
senyképességet követelnek. Valóssá tették
az emberi kapcsolatok problémáját, a sze-
mélyi szabadságot és a társadalmi felelős-
séget; az emberi lét, az emberi jogok vé-
delmének kérdései elsődleges fontosságú-
ak lettek; hangsúlyosabbá vált a hivatás
társadalmi és személyi aspektusa.

Az utóbbi időben jelentős változások fi-
gyelhetők meg Oroszországban a nevelés
színterén. Ennek a rendszernek az a jel-
lemzője, hogy miközben az állam egyes
területeken növelte a centralizációt, a fel-
hatalmazó irányítást egy rugalmas igazga-
tás váltotta fel, a nevelési intézmények
szabadabbak lettek, több autonómiát kap-
tak. Új tanárképző intézmények jöttek lét-
re: tanárképző egyetemek, főiskolák, a
szakmai továbbképzések intézményei, fej-
lesztési központok. Az intézmények szer-
kezete is megváltozott, új beosztások, osz-
tályok jelentek meg az irányításban. A pe-
dagógia (nevelés) problémáival foglalko-
zó társaságok jöttek létre (központok, la-
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boratóriumok, tanári csoportok), a külön-
böző nevelési intézmények közötti kap-
csolat is megújult. 

A kétlépcsős képzési rendszer bevezeté-
sével a felsőoktatási intézmény együttmű-
ködése komoly nehézségekbe ütközött,
hisz nem megfelelők a tantervek, a hallga-
tók leterheltek az új kurzusokkal, az átjár-
hatóság nem biztosított. A legnagyobb ne-
hézséget mégis a professzori-oktatói testü-
let jelenti, amely a régi hagyományok hor-
dozója (ragaszkodik a hagyományos okta-
tási formákhoz, elutasítja a tanártól is újfaj-
ta gondolkodást megkövetelő innovációs
technológiákat). Ezzel együtt azonban a re-
form már megállíthatatlan. Természetesen
sok intézmény számára a továbblépés fel-
tétele a korábbi el-
képzelések revideá-
lása, újrafogalmazá-
sa, az egész képzési
folyamat megújítása.

A felsőoktatási re-
form részét képezik
azok a kísérletek,
melyek az aktív ta-
nulási módszerek ki-
dolgozására, a hall-
gatói érdeklődés fo-
kozására kívánják a
figyelmet felhívni.
(Dubrovina, 1997) 

A pedagógiai főis-
kolákon, egyeteme-
ken a szakmai kör-
nyezet modellezésének egyik eszköze az
elméleti pedagógiai és pszichológiai isme-
retek és a folyamatos pedagógiai gyakorlat
(FPGY) elegyítése már az I. évfolyamtól
kezdve. A gyakorlat kezdetben (I–II. évfo-
lyamon) többnyire passzív, azaz tanórák,
tanórán kívüli tevékenységek látogatása,
tanulmányozása történik tanári segítség-
gel. Később, felsőbb évfolyamokon a gya-
korlat aktívabbá válik: negyedéven már
osztályfőnökként és szaktanárként dolgoz-
nak a jelöltek. Az FPGY a gyakorlat tanul-
mányozásának, a pedagógiai és pszicholó-
giai elmélet megismerése során átértékelő-
dő egyéni problémák összegyűjtésének az
eszköze. Ugyanakkor az FPGY sok hiá-

nyosságot, nehézséget is felvet. Az FPGY
nagy hatást gyakorolhat a képzésre más el-
járásokkal együtt, mint például a pszicho-
lógiai szolgálat meghonosítása a felsőok-
tatási intézményekben vagy a képzési fo-
lyamat egészének permanens pedagógiai,
pszichológiai vizsgálata.

A szakmai környezet folyamatos elem-
zése (modellezése) az a gyakorlatok során
is alkalmazott módszer, amely magába
foglalja a professzionális tanítást-tanulást
és gyakorlatot, s mely közel viszi a hallga-
tót a realitáshoz. Például a bevezetett szak-
mai-pedagógiai tréning segíti a hallgatókat
egyéni problémáik kezelésében, a csoport
kommunikációs megnyilvánulásainak
megítélésében, más csoportok (például

osztály, tantestület)
kommunikációs je-
lenségeinek szociál-
pszichológiai tör-
vényszerűségeinek
feltárásában. (Seven-
doria, 1995) Ez az
eljárás befolyásolja a
szakmai elhivatott-
ság minőségét, mely
különösen fontos  az
elméleti ismeretek
gyakorlati szinten
történő megjeleníté-
sekor. Természetesen
ehhez hozzájárul az
is, hogy sok intéz-
ményben az oktatók

az első évfolyamtól kezdve már nem alkal-
mazzák a hagyományos oktatási módszere-
ket. Az elfordulást a pusztán ismeretek át-
adására irányuló eljárásoktól  elősegítette
az a felismerés, hogy a megszokott mód-
szerek már a képzés kezdetén olyan nagy
mértékben deformálják a személyiséget,
hogy később sem lehet rajta változtatni. 

Ismert a tétel, mely szerint a személyi-
ség csak kényszermentes tevékenységek
útján fejlődhet. Nincs minden rendben, ha
arra gondolunk, hogy például a hallgatót a
tevékenységi és ellenőrzési formák (be-
számoló, vizsga) arra kényszerítik, hogy
„tanulja meg” az elméletet, s „felejtse is
el” azonnal a vizsga után, hogy „megsza-
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A korábbi pedagógia nem ad
technológiai modellt, azaz olyan
gyakorlati elképzelést, amely be-

vonná a hallgatókat saját alkotói
munkamódszerük kidolgozásá-
ba, s nem engedi meg az egyéni
tapasztalatok általánosítását. Az
ilyen és hasonló modellek elsajá-
títása csak a gyakorlatban lehet-
séges. A hasonló gyakorlati hely-
zetek alkalmazása a pedagógia
és a pszichológia tanításában

megváltoztatja a tárgy oktatásá-
nak a logikáját. 



baduljon a felesleges információktól”.
Ilyen körülmények között olykor lehetet-
len összekapcsolni a különböző források-
ból szerzett szakmai tudást, s így a hallga-
tó nem emelkedhet a problémamegoldás
magasabb szintjére. A képzett szakember
személyisége olyan tevékenységben fejlő-
dik, melyben nélkülözhetetlen az informá-
ció. Ehhez olyan képzési modell létreho-
zása kívánatos, mely megalapozza a szük-
séges információk kiválasztását, szinteti-
zálását, új elgondolások kialakítását segítő
hallgatói irányultságokat. Megváltoztak a
személyiségfejlesztés kritériumai, hisz a
korábbiaktól (szakmai ismeretek elsajátí-
tása, enciklopédikus tudás) eltérően ma a
gondolkodás flexibilitása  hangsúlyos.
(Koszova, 1997) 

A reflektív gondolkodás a tevékenység
minden strukturális komponensének elem-
zését érinti: az eredményt, a kitűzött felada-
tokat, minden lehetséges tényezőt, amely
szerepet játszik az adott tevékenységben. A
reflektivitás az az eszköz, mely az egyént
tevékenysége tárgyára, a „materializált”
gondolkodás termékeire irányítja. A reflek-
tivitás lehetővé teszi az ember teljes tevé-
kenységstruktúrájának elemzését, követel-
mények, motívumok, célok, feladatok, fo-
lyamat, eszközök, források, feltételek, vég-
eredmény elemzését. Analizálhatóvá válik
az „én” mint a tevékenység alanya, bekö-
vetkezik az állapot diagnosztizálása, a tevé-
kenységhez és a többi résztvevőhöz való vi-
szony elemzése. Az emberi viszonyulások
mindenhol közvetlen hatással vannak a
szakmai tevékenységre, a kölcsönös fele-
lősségre. (Koszova, 1997)

Az orosz képzésben a reflektív gondol-
kodás fejlesztése nemrég kezdődött el,
ahogyan már fentebb utaltunk erre. A ko-
rábbi kísérletek azt mutatták, hogy e ké-
pesség céltudatosan fejleszthető, oktatási
programokkal, új életmóddal, életstílussal
olyan új emberideált eredményezve,
amely aktívan viszonyul az élethez, nem
közömbös a körülötte történő események
iránt, alkotó módon viszonyul problémái
megoldásához, reálisan, illúziók nélkül
szemléli életét, felelős munkái eredményé-
ért, képes kommunikálni más emberekkel.

A pedagógusképzés szakmaorientáltságá-
nak megerősítése a humanizált környezet
és légkör megteremtését jelenti a felsőok-
tatási intézményekben, azaz a leendő szak-
emberek humanisztikus képzéséhez új tar-
talmak, eszközök és módszerek megtalálá-
sát, a rendszeren belül a személyiségfej-
lesztés feltételeinek kialakítását, a prioritá-
sok és értékek felismerésének megtanulá-
sát. E problémakörnek szentelték az 1993.
szeptember 15–16. között Szentpétervárott
megrendezett ,A humanizált környezet ki-
alakításának problémái az orosz felsőokta-
tási intézményekben’ című konferenciát.
(Koszova, 1997) A humanizált környezet
olyan szakmai, képző, tudományos, szo-
ciokulturális tér, melyet meghatározott pe-
dagógiai rendszer alakított ki, s melynek
célja a hallgatókban a humanisztikus élet-
szemlélet és a lelki-erkölcsi értékek iránti
elkötelezettség kifejlesztése. Fontos helyet
kap benne a tanulási és a tudományos-ku-
tatói tevékenység, a humán orientáltságú
személy fejlesztésének szociális-pszicho-
lógiai feltétele, az oktatók és hallgatók kö-
zötti kommunikáció demokratikus stílusa,
a szervezett szolgálatok (szociálpszicholó-
giai, szociológiai laboratóriumok, önkor-
mányzati szervek), szociokulturális kör-
nyezet (könyvtárak, tanulói laboratóriu-
mok, szaktantermek, kulturális létesítmé-
nyek, kollégiumok, menzák, egészségügyi
intézmények).

A fentebb vázolt elképzelés szerint a pe-
dagógus képzésében középpontban marad
a hivatáshoz/szakmához való viszony, a
tevékenység társadalmi jelentőségének
megértése, a gondolkodás „tantárgyi” fej-
lesztése mellett a pszichológiai-pedagógi-
ai ismeretek gyarapítása, megerősítése. 

A ma létező nagy számú innováció és a
társadalmi ellentmondások a szakembertől
nem annyira a képzés, az egyéni és a szak-
mai pozíciók intuitív megközelítését
igénylik, mint inkább pontos pszichológiai
és pedagógiai ismereteket. Nem véletlenül
épp ezért a pszichológiai és a pedagógiai
programokat kell komolyan és gyökeresen
átalakítani. (Koszova, 2000) Ezeket az is-
mereteket nem lehet hagyományos, elő-
adás-gyakorlat módszerrel átadni, hanem
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„át kell engedni” a hallgató személyisé-
gén, hogy élet- és szakmai tapasztalatai-
ban folytatódjanak. Tehát a szakmai felké-
szítés egyik szintjén modellezni kell a
hallgató majdani tevékenységét, hogy az
oktatás és nevelés pszichológiai-pedagógi-
ai modelljének a kidolgozása a gyakorlat-
ba is átültetődjék. Feladatként fogalmazó-
dik meg az egyéni nehézségek és a várha-
tó szakmai gátló tényezők átgondolása, az
ezzel kapcsolatos lényeges pszichológiai
és pedagógiai koncepciók rendszerezése a
pedagógiai-pszichológiai képzésben. Ez
aktualizálja a megfelelő ismereteket. Vilá-
gos azonban, hogy az adott tudományokat
egymással összefüggésben kell tanítani,
aminek megvannak a saját pszichológiai-
pedagógiai törvényszerűségei és a konkrét
szociális kifejeződési formái. 

A tartalmi átalakítást sürgetik az állami
képesítési követelmények. A kötelezően
tanulandó tudományterületek szabályozá-
sa mellett a követelmények tartalmazzák a
pszichológiai, pedagógiai elméleti ismere-
tek megszerzését, a gyakorlati készségek
elsajátítását mind a pszichológia, mind a
pedagógia területén. Ezek a tudományok
egy blokkot alkotnak, a pedagógia a fel-
sőbb évfolyamokon jelenik meg. 

A pszichológia tanulmányozásába bele-
tartozik a szociálpszichológia és a speciá-
lis pszichológia, a korrekciós pedagógia is.
A hagyományos pedagógia kurzust ,A pe-
dagógiai elméletek, rendszerek és techno-
lógiák’ elnevezésű  stúdium váltotta fel. A
tanárok szabadon döntenek a tanított tan-
tárgy tartalmáról, a gyakorlat megszerve-
zéséről. A pedagógiai gyakorlat két rész-
ből áll: folyamatos pedagógiai gyakorlat-
ból (I. és II. évfolyamon) és aktív pedagó-
giai gyakorlatból (III. és IV. évfolyamon). 

A kezdő adaptív kurzus az egyéni prob-
lémák reflexiós gyakorlatának ideje. Ekkor
az intézmény pszichológiai szolgálatának
kell segítséget nyújtania, mivel sok hallga-
tó igényli pszichológus és pszichoterapeuta
közreműködését. Korrekciót igényelnek a
hallgatói csoportokban az új kollektív ori-
entációk során felmerülő gondok. Az emlí-
tett gyakorlat lehetőséget ad a személyiség-
és a közösségi viszonyok fejlődése általá-

nos modelljének felépítésére, ugyanakkor a
hallgatók elsajátíthatják az önfejlesztés
gyakorlati technikáit, a más egyénekkel va-
ló együttműködés technológiáit. Az adaptív
kurzusok feladata reflektív információk
gyűjtése, az egyéni problémák átgondolása,
részleges megoldása, felkészülés a leendő
szakmai problémák fogadására.

A kidolgozott szakmai-pedagógiai tré-
ningek már az I. évfolyamtól lehetővé te-
szik a pedagógiai gondolkodás fejlődését,
a személyes problémák más szempontú ér-
tékelését. A tréning segíti a csoporttagok
közötti kommunikáció fejlődését, az érde-
kes tevékenységformák megtalálását, az
egyéni és a szakmai önfejlesztés program-
jának kidolgozását. A tréningen való rész-
vétel növeli a szakmai felkészítés adaptá-
ciós lehetőségeit.

A korábbi pedagógia nem ad technoló-
giai modellt, azaz olyan gyakorlati elkép-
zelést, amely bevonná a hallgatókat saját
alkotói munkamódszerük kidolgozásába, s
nem engedi meg az egyéni tapasztalatok
általánosítását. Az ilyen és hasonló model-
lek elsajátítása csak a gyakorlatban lehet-
séges. A hasonló gyakorlati helyzetek al-
kalmazása a pedagógia és a pszichológia
tanításában megváltoztatja a tárgy oktatá-
sának a logikáját. Nemcsak tisztán peda-
gógiai információkra van szükség, hanem
a határtudományok ismereteire is (például
neveléstörténet, pedagógiai pszichológia,
szociálpszichológia, vezetéspszichológia).
Ugyanakkor ez lehetővé teszi a nevelési
helyzet teljesebb értelmezését.

A pszichológiai és pedagógiai informá-
ciók oktatása helyett a hallgatók gyakorla-
ti tevékenységének reflektív értékelése ke-
rül előtérbe: ez a pedagógusképzés fejlesz-
tésének egyik új szakasza. Az egyéni ta-
pasztalatok elemzése a pedagógiai és a
pszichológiai elmélet szintjén lehetővé te-
szi a saját tevékenység megértését, háttér-
be szorul az intuitív megközelítés, a hala-
dó pedagógiai gyakorlatnak adva át helyét.
A szituációk modellezése a nevelési folya-
mat másfajta értelmezését alakítja ki a
hallgatókban, akik felismerik, hogy a kö-
zös munka nem hagyható ki módszertani
repertoárjukból. 
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A pluralizmus és a demokrácia a külön-
böző pedagógiai koncepciók „egyenlő-
ként” történő bemutatásában nyilvánul
meg. Pozitív vonásként lehet kiemelni,
hogy a tanárképzésbe bekerült a nevelésfi-
lozófia is. Ez a neveléstudomány átalakítá-
sát is jelenti, ugyanakkor olykor csupán a
fogalmak „felcseréléséről” van szó. A ne-
velésfilozófia gyakran nem más, mint el-
méletek történeti bemutatása és néhány,
különböző korokban létrejött elképzelés
felvázolása. 

A stúdiumok tartalmi változásait illető-
en a pszichológia megfelel a modern köve-
telményeknek: személyiségpszichológia,
fejlődéspszichológia, pedagógiai pszicho-
lógia, speciális pszichológia és korrekciós
pedagógia, pszichológiatörténet kerül a
képzésbe. Új elemként jelenik meg a szo-
ciálpszichológia. Speciális kurzusokat hir-
detnek meg (környezet-pszichológia, pszi-
chodiagnosztika, a deviáns magatartás ke-
zelése). A fenti felsorolásból is látható a
nyugati orientáció. Minden alapvető kon-
cepció bemutatásra kerül, sok téma külön-
böző felfogásban is. Ugyanakkor a leendő
tanárokat a gyakorlati pszichológiára kí-
vánják felkészíteni. A pszichodiagnosztika
elemei: az alapvető tesztek megismerése
(melyek segítik a tanárt a tanulási és neve-
lési korrekciós munka végzésében), a kor-
rekciós és a csoportmunka módszereinek a
megismerése. A meglévő technikai bázis
hozzájárul a tanárképzés színvonalának
emeléséhez. Például a videó, a számítógé-
pek aktivizálják a tanulási folyamatot, ki-
bővítik a szemináriumi lehetőségeket, se-
gítenek a tanítási/pedagógiai gyakorlat
elemzésében. A képzésben jól hasznosít-
ható számítógépes programok készülnek.

Az állami követelményeknek megfelelő-
en a pedagógiában is új tantárgyi struktúra
jön létre, új stúdiumok jelennek meg, pél-
dául bevezetés a pedagógiába; nevelési el-
méletek, képzési rendszerek és technológi-
ák; nevelésfilozófia; neveléstörténet; peda-
gógiai kommunikáció. Az alapvetően új
tárgyak ennek megfelelően új tartalmat is
feltételeznek, amely azonban a gyakorlatba
még nem került át. Például a „nevelési el-
méletek, rendszerek és technológiák”

tárgyban ugyan ajánlott egy program, még-
pedig a pedagógiatudomány módszertana,
de ennek a módszertannak a kidolgozása
késik. A pedagógiai folyamat funkciói és
fogalmai nem mind kidolgozottak, azaz
nincsenek pontos fogalmi definíciói a mai
orosz pedagógiának. Nem teljesen kidolgo-
zott a tantárgyak tartalma sem. (Koszova,
1997) A bevezetett pedagógiai kurzusok
nem gyakorlatorientáltak, egyfajta „elmé-
letgyűjteményt” jelentenek a hallgatók szá-
mára. A pedagógia pedig már megszokott
módon eltávolodott a gyakorlattól, az isko-
lai valóságtól. Az elméletek nem rendel-
keznek megfelelő információs bázissal,
például a pedagógiai rendszerek irányításá-
nak máig nincs elegendő, az alapfogalmak-
ban eligazodást nyújtó irodalma.

Pedagógiát gyakorlat nélkül a képzés
elején kezdenek tanulni a hallgatók, hiá-
nyoznak a rendszerező kurzusok, amelyek
lehetőséget adnának arra, hogy a gyakorlat
után összegezzék a hallgatói tapasztalato-
kat. Az elméleti kurzusok és a pedagógiai
gyakorlat egymástól függetlenek, azaz az
elméletet valóságos példák, illusztrációk
nélkül tanítják, habár példákat maga a
hallgató is hozhatna a gyakorlatból, nem-
csak a saját „előéletéből”, hanem az intéz-
mény által szervezett gyakorlatból is. A
gyakorlat megszervezésével és a hallgatók
kutatómunkájával (évfolyam- és szakdol-
gozatok) szervesen nem oldódik meg a
szakmai felkészítés elméletének és gya-
korlatának az összekapcsolása. Különösen
a pedagógiában vetődik fel élesen ez a kér-
dés. Amíg a pszichológia „megtalálta vagy
lemásolta” az elmélet és gyakorlat közelí-
tésének eszközeit, addig a pedagógia szá-
mára ez megoldatlan kérdés. A tudomány
elvontsága és a gyakorlat szabályozatlan-
sága egyaránt okolható ezért.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az
oroszországi tanárképzés rendszere nem
csak szerkezetében, de működésében is át-
alakult, tartalmában megújult. A pedagó-
gia és a pszichológia azonban nem lett a
tanárképző intézmények meghatározó tár-
gya. Erősen tartja magát az a vélemény,
miszerint ha a szaktárgyában otthonosan
mozgó tanárt akarnak képezni, ehhez ele-
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gendőek a szakismeretek. Ezzel szemben a
pedagógia és a pszichológia képviselői
olyan tanárt kívánnak képezni, akinél a
szaktudás a professziónak csak egy szele-
te, s aki ugyanakkor magas szintű általá-
nos műveltséggel rendelkezik.

A tanári mesterség oroszországi alapozá-
sában kimutatható a pszichológia nyugati
orientációja. A pszichológiai stúdiumok tar-
talmi megújulása, szakirodalmi hátterének
jelentős mértékű bővülése, új tantárgyak
képzésben történő megjelenítése konkrét
példáit adják ennek. Oroszországban is,
mint ahogyan valamennyi új demokráciá-
ban, a pedagógia dezideologizálása lassúbb
folyamat, s a pedagógiai modernizáció ké-
sésének ez lehet az egyik oka. 

A tanárképzéssel foglalkozó főiskolák,
egyetemek autonómok, így „önmagukat”
fejlesztik. A tanszék bizonyos kérdések
megoldásában önállóságot élvez éppúgy,
mint a professzorok, a tanárok. A tanár-
képzés egészének átalakításában a pedagó-

giai egyetemeknek van kiemelt s egyben
speciális szerepük, amelyek Oroszország
felsőbb pedagógusképzésének hagyomá-
nyát viszik tovább. 
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Lényegének megértéséhez a szaknyel-
vet állítsuk szembe, illetve párhuzam-
ba a köznyelvvel és a költői nyelvvel.

Köznyelv, szaknyelv, költői nyelv

A köznyelv átlagos igényű megértésre
törekszik. Ezért a mindennapi beszéd csak a
szükséges mértékig pontos. Nyilván nehéz
meghatározni, hogy mi az az „átlagos
igény” meg a „szükséges mértékű pontos-
ság”, de a beszédszituáció ezt az esetek
többségében megadja. Nézzünk egy példát!

„Ez a tea egy kicsit édes” – mondjuk, ha
édesebb annál, ahogyan szeretjük. A mon-
datban a pontatlanság kettős. Egyrészt le-
hetséges, hogy másnak ugyanaz a tea nem
elég édes, ezért az ő számára a mi monda-
tunk valótlanságot állít. Másrészt a „kicsit
édes” kifejezés – ha a szavakat egészen
pontos jelentésükben értjük – akár azt is
jelenthetné, hogy a szóban forgó teában
nagyon kevés cukor van, ezért az nem kö-
zepesen édes, hanem csak kicsit. 

Hogy jobban megértsük a köznyelvi
mondat „pongyolaságát”, vessük össze

Sóból van-e a Gellérthegy?
A szaknyelv tanulásáról

Minden tanulás nyelvtanulás is egyszersmind. Bármilyen tudományt
akarunk elsajátítani – vagy művelni –, elkerülhetetlen az adott terület

szaknyelvének megismerése, megtanulása. Nem tudunk
művészettörténettel foglalkozni, ha nem ismerjük annak szaknyelvét;
és szinte semmit sem értünk meg a matematikából, ha nem ismerjük

azokat a szakszavakat (és persze az azokat helyettesítő jeleket),
amelyekkel a matematika kifejezi a mondandóját. 



például ezzel a mondattal: „ez a kútvíz ki-
csit nitrátos”. Nyilvánvaló, hogy ebben az
esetben nem azt akarjuk mondani, hogy a
„szükséges mértéknél kicsit nitrátosabb”,
hanem azt, hogy sajnos van benne nitrát,
még ha kevés is.

A köznyelv ezért viszonylag könnyen
félreérthető – s a félreértés a való életben
bizony igen gyakran be is következik.
Mégsem törekszünk a mindennapi beszé-
dünkben ennél nagyobb fokú pontosságra,
mert az meg nagyon megnehezítené, bo-
nyolulttá tenné a beszédünket. A viszony-
lagos pontatlanságnak tehát a „gazdasá-
gosság”-ra törekvés az oka. A fenti mondat
pontosan (pontosabban!) úgy hangzana,
hogy „ez a tea egy kicsit édesebb annál,
ami az én ízlésemnek megfelel”. Ha azon-
ban mindig minden mondandónkat ilyen
pontosan-körülményesen fejeznénk ki, ak-
kor a nyelv „meghalna”, ellehetetlenülne.

A szaknyelv egy-
értelműségre, pon-
tosságra, félreérthe-
tetlenségre törek-
szik. Ezért egyrészt
tele van szakszavak-
kal, szakkifejezések-
kel, másrészt akár a
hosszabb, bonyolul-
tabb leírást is vállal-
ja. Nézzük az előző
példát szaknyelven.
Ez valahogy így hangzana:

„Ennek az oldatnak a koncentrációja a
tervezett 0,01 mól/litert 10 százalékkal
meghaladja.”

Ezen nincs mit félreérteni. (Megérteni
viszont van mit, ugyanis a használt szak-
szavak – oldat, koncentráció, mól/liter,
százalék – nem feltétlenül közérthetőek.)
Nyertünk a pontosságon, de veszítettünk
az „ökonomikus” jellegen, hiszen ez a
mondat sokkal komplikáltabb, mint az,
hogy „ez egy kicsit édes”.

Az alábbiakban azzal még külön foglal-
kozunk, hogy hogyan éri el a szaknyelv az
egyértelműséget.

Nézzük még meg – a szaknyelv ellenpó-
lusaként – a költői leírást, a költői nyelvet.
A költői nyelv éppenséggel a többértelmű-

ségre „törekszik”. „Édes volt az anyám te-
je, keserű a más kenyere” – mondja a nép-
dal. És ennek a leírásnak a szépségét, köl-
tőiségét az adja, hogy az „édes” és „kese-
rű” szót jelképként használja. Olyan szim-
bólumként, amelyet minden olvasó kicsit
másként és másként értelmez. Nyilvánva-
ló, hogy jelképről van szó, hiszen a való-
ságban mindenkinek édes a teje. Még a
legmostohább mostohának is. S még az
sem biztos, hogy valóságos tejről van szó
az énekben. Érthetjük másként is, s úgy is
van értelme. És úgy is szép.

A költői nyelv egyetemes jelentésű jel-
képpé tágítja a szavak jelentését.

A szaknyelv szavai

Hogyan születnek a szakszavak? Ezek –
nagyjából – háromféle eredetűek lehetnek. 

A névadó tudós (csapat) kitalál egy új
szót. Ilyen például a
nylon (amelynek
nem is tudjuk ponto-
san az eredetét – föl-
tehetően mozaikszó),
amely egy meghatá-
rozott összetételű és
szerkezetű műanyag-
fajtának a neve. 

A szakma átvesz
egy idegen – régeb-
ben latin-görög, ma

gyakrabban angol – szót. Ilyen például a
görög eredetű elektrolit, a latin eredetű
molekula, vagy az angolból jött kvark. 

Talán a leggyakoribb azonban az, hogy
a szakma a köznyelv meglévő szavait
használja fel a szakmai fogalom kifejezé-
sére. Ilyen például az ég (ige), a vas, a víz
és még nagyon sok más.

Didaktikai szempontból nincs gond –
mert nincs lehetőség félreértésre – azokkal
a szavakkal kapcsolatban (ez az első két
csoport), amelyeket a gyerek csak a szak-
nyelv részeként használ. A csak szakszó-
ként használt szavak jelentésének, tartal-
mának kialakítása egyértelműen az iskola
feladata. Nem valószínű, hogy egy magyar
anyanyelvű gyerek köznyelvi szinten is
használja azt a szót, hogy molekula; az
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Ugyanazokat a szavakat a gye-
rek nem pontosan ugyanolyan

értelemben használta eddig – és
használja otthon ma is –, mint

kémia órán. A szavak köznyelvi
és szaknyelvi jelentése közötti vi-
szony a szaknyelv megtanulásá-

nak (megtanításának) sarkalatos
pontja.



elektrolit pedig végképp csak szakszó.
Magát a szót és a mögötte lévő fogalmat is
a kémiatanár tanítja meg a gyerekeknek.
(A szavakkal ugyan nem, de a fogalom el-
sajátításával kapcsolatban lehet probléma!
Az „elektrolit” fogalmát nehéz megérteni.
Mindenesetre sokkal nehezebb, mint meg-
tanulni az idegen szót.)

Nem így van azonban a harmadik cso-
porttal, vagyis a köznyelvi szinten is
használatos szavakkal. Ezek esetében
ugyanis nyilvánvalóan kell lennie valami
kölcsönhatásnak a szó köznyelvi és szak-
nyelvi használata között. Például a csapa-
dék, a kötés, az égés, a víz és még sok
más szó esetében számolni kell azzal,
hogy ugyanazokat a szavakat a gyerek
nem pontosan ugyanolyan értelemben
használta eddig – és használja otthon ma
is –, mint kémia órán. A szavak köznyel-
vi és szaknyelvi jelentése közötti viszony
a szaknyelv megtanulásának (megtanítá-
sának) sarkalatos pontja. 

Itt vissza kell utalnunk arra, hogy a
szaknyelv félreérthetetlenségre törekszik,
egyértelműségre, pontosságra. A tudós (és
a szaktanár) arra törekszik, hogy az általa
kimondott vagy leírt szavaknak ne lehes-
senek egyéni értelmezései (miként a költői
jelképeknek), hanem mindenki azt és csak
azt értse rajta, amit ő is ért.

Köznyelv és szaknyelv viszonya

Jelentésszűkülés
A szakszavak tehát – szándék szerint

legalábbis – „egyetlen jelentésű nyelvi je-
lek”. A köznyelvi szóból pedig úgy lesz
szakszó, hogy másodjelentéseit, átvitt ér-
telmű jelentéseit – vagyis egész konnotá-
cióját – elveszíti, s jelentései közül csak
egyet őriz meg. Nézzünk néhány példát er-
re a jelentésszűkülésre, egy-jelentésűvé
válásra!

A fizika szakszava az (elektromos) „töl-
tés”. Ennek köznyelvi jelentései (részben a
Magyar Értelmező Kéziszótár alapján):

1. Cselekvés: valamit valahova töltenek. Az
üvegek ~e.
2. Cselekvés, hogy időszakasz ne legyen üres.
Idő~.

3. Az, amit valamibe töltöttek. Hull a ~ a pár-
nából.
4. Villamosság valamely anyagban. Negatív ~.
5. Akkumulátorban a feszültség helyreállítása.
Akku-~.
6. A terep szintjéből kiemelkedő, lejtős oldalú
földmű. Vasúti ~.

A fizikai szakszó ezek közül csak a 4.
jelentést hordozza; a többit nem. 

A kémiában használt „ég” ige köznyelvi
jelentései végképp számosak:

1. Hőt és fényt bocsát ki (és közben pusztul,
fogy, illetve vegyileg átalakul). ~ a fa, a tűz, a
szén. [Itt is jelentkezik némi köznyelvi bizony-
talanság, hogy ti. a fa ég vagy a tűz. Mert ami-
kor a fa ég, az a tűz. De akkor hogy’ éghetne
maga a tűz? Mégis így mondjuk.]
2. E folyamat megy végbe benne vagy rajta. ~
a kályha, a cigaretta, a pipa.
3. Hőt és fényt bocsát ki, bár nem fogy és nem
alakul át. ~ a lámpa.
4. A nagy hőségben fonnyad, szárad, perzselő-
dik. ~ a napmelegtől a kopár szik sarja.
5. Fölhevülve pirul. ~ a füle.
6. Maró, éles fájdalma van. ~ a nyelve, a gyomra.
7. Szenvedélyes érzelmet érez. ~ a vágytól.
Szívem érted ~.
8. Csúfos kudarcot vall. ~ a …, mint a rongy.

A kémia szaknyelve ezen jelentések kö-
zül csak az elsőt tartotta meg, de azt is a
„pusztulás” hangulati színezete nélkül. 

A biológia „virág” szava is jelentésszű-
külés eredménye. Otthon, a köznyelvben
ugyanis a „virág” lehet cserepes és vágott,
„fű, fa, virág” van a réten, „nyílnak a
völgyben a kerti virágok”, minden szoba-
növényt virágnak titulálunk, még a páf-
rányt is virágboltban vesszük meg anyák
napjára, pedig nincs is virágja, „tavaszi
szél vizet áraszt, virágom, virágom”, „az
ifjúság színe-virága” megjelent a rendez-
vényen stb. 

Szakkifejezésként azonban a virág a nö-
vények egy csoportjának a szaporítószer-
vét jelenti. És csak azt.

A történelem tankönyvek szakkifejezé-
se a „rend”. Például: „A magyar rendek
ünnepélyesen tiltakoztak a vasvári béke
pontjai ellen”. A rend szó jelentéseinek
száma nagyon sok:

1. Tárgyak a helyükön vannak. ~et rak.
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2. Cselekvések, történések megszabott egy-
másutánja. Az élet ~je.
3. Szabályoknak megfelelő állapot. Biztosítja a
~et; házi~
4. Lekaszált fű vagy gabona. Vágok olyan ~et,
mint te.
5. Teljes sorozat valamiből. Két ~ ruha.
6. A feudalizmus korában a társadalom egyes
csoportjai. 
7. Szigorú szabályok által meghatározott cso-
port. Lovag~.
8. Állat- és növényrendszertani taxonómiai
egység (ordo). Boglárkafélék ~je.

A történettudomány szakszava ezek kö-
zül csak a 6. jelentést hordozza.

A mai pedagógia egyik fontos kifejezé-
se az „erdei iskola”. Aki nem tanulja meg
ennek a kifejezésnek a valódi – értsd: a ne-
veléstudományon belüli, szaknyelvi – je-
lentését, az állandó félreértések áldozata
lehet. A szakmán belül ugyanis ez a kifeje-
zés nem „erdőbe költöztetett iskolá”-t, ha-
nem egyfajta tanulásszervezési formát je-
lent. Még az is lehetséges, hogy az erdei
iskolának a közelében nincs is erdő.

Összefoglalva: a szakszavak köznyelvi
szavakból való kialakulásának tipikus
mozzanata a jelentésszűkülés. A szaknyelv
helyes megtanulása ezért feltételezi az ott-
honi és az iskolai (vagy tudományos)
nyelv közötti különbség tudatosítását. Ez
pedagógiai feladat is.

Jelentésbővülés
Vannak szakszavak, amelyeknél a jelen-

tésszűkülés mellett – másodlagosan – je-
lentésbővülés is végbemegy, azaz a már
kialakult szakszót olyan jelöltekre is alkal-
mazzuk, amelyekre az eredeti szó nem
volt alkalmazható. Ez a jelenség ismét
nyelvtanulási – és pedagógiai – feladatot
jelent. Nézzünk konkrét példákat!

A fizika „gép” kifejezése mindenfajta
„erőátviteli eszköz”-t jelent. Tehát nem-
csak a hajítógépet, a cséplőgépet vagy az
írógépet, hanem bármilyen eszközt, amely
erő átvitelére alkalmas. Így tehát fizika-
órán gépnek minősül például az ék is. Ott-
hon azonban nyilván nem mondjuk azt,
hogy a billegő asztal lába alá gépet te-
szünk. Otthon csak azokat az „erőátviteli
eszközöket” mondjuk gépnek, amelyek

mozognak, zörögnek, forognak, kerekük
van stb.

A kémia „só” szava – azon túl, hogy je-
lentésszűküléssel született, hiszen páldául
„az élet sója” kifejezés nem tartozik a só
szaknyelvi jelentései közé – teljes szak-
mai jelentés-tartalmát erős jelentés-bővü-
lés révén nyerte el. A szakma ugyanis só-
nak nevez minden vegyületet, amelyet
fém- (vagy ammónium)-ion és savmara-
dékion alkot. Kémiailag tehát sónak mi-
nősül például a dolomit és a gipsz is. Köz-
nyelvi szinten nyilván soha sem mondjuk
a Gellérthegyre, hogy sóból van, de a ké-
mia szaknyelve szerint igen. És otthoni
nyelvünk szerint a tiplit sem egyfajta só-
val rögzítjük.

A biológia a madarak egyik csoportját
„énekesmadár”-nak nevezi. Természete-
sen ennek a szakszónak a kialakulása is
kapcsolatos jelentésszűküléssel (hiszen
nem tartoznak ide például a szépen buruk-
koló galambok, de még a nevezetes ka-
kukk sem), ugyanakkor – mivel anatómiai
és más bélyegeik alapján egyértelmű a ro-
konság – az énekesmadarak közé soroljuk
a hollót, a varjút és a szarkát, pedig azok-
ra a legnagyobb jóindulattal sem mondhat-
juk, hogy „énekelnek”. 

A „termés” szó köznyelvi szinten min-
den betakarítható növényi eredetű gazda-
sági javat jelent, sőt még a szellemi „beta-
karítás” eredményét is. Például „jó ter-
més” lehet krumpliból (pedig biológiai ér-
telemben az nem termés, hanem módosult
hajtás), és beszélhetünk az „elmúlt időszak
költői terméséről” is. A biológia szaknyel-
ve szerint a termés a zárvatermő növé-
nyeknek az a szerve, amely a termésfalból
és a benne lévő magokból áll, tehát nem
minősül termésnek sem a cukorrépa, sem a
karalábé, sem a burgonya. Aligha gondol-
nám, hogy egy parasztember szóhasznála-
tában a gyom is „termést hoz”, vagy hogy
a pitypang bóbitája is termés volna. Bioló-
giaórán viszont természetesen a pitypang
bóbitája is termés (kaszat-termés).  

A fenti példák elsősorban humoros jel-
legük miatt érdekesek. De „humor nélkül”
ezer és ezer hasonló példa van akármelyik
tudomány vagy szakma szaknyelvében. A
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köznyelv és a szaknyelvek fent vázolt ösz-
szefüggéseinek megértése nélkül nem
képzelhető el eredményes tanulás.

A nyelvi probléma pedagógiai 
megoldása

Kérdés lehet, hogy mi a teendőnk ezek-
kel a félreértési lehetőségekkel kapcsolat-
ban. Föntebb már utaltunk arra, hogy a
köznyelv teljesen egyértelművé tétele illú-
zió, mert használhatatlanul bonyolult és
körülményes lenne a mindennapi beszé-
dünk. Nem léphetünk fel azzal az igény-
nyel, hogy a köznyelv is törekedjen arra a
fajta egyértelműségre, amely a szaknyel-
vek jellemzője. A köznyelvben elfogadható
az a „pongyolaság”, hogy kockás füzetről
beszélünk (pedig az a matematika szak-
nyelvén négyzethálós), vagy hogy egy szál
virágot veszünk a kedvesünknek (pedig a
biológia szaknyelvén a „vágott virág” nem
virág, hanem „leveles, virágos hajtásrész-
let”). S otthon teljesen helyén való azt
mondanunk, hogy iszom egy pohár vizet,
pedig a kémia szaknyelve szerint ami a
csapból folyik, az nem víz, hanem oldat
(hiszen oldott anyagokat is tartalmaz). A
példákat még hosszan sorolhatnánk, de a

végeredmény úgyis csak az lenne, hogy el
kell fogadnunk a köznyelv gazdaságos, ám
nem egészen pontos voltát, s tudatosan
meg kell különböztetnünk a köznyelv és a
szaknyelv érvényességi körét.

Nem hirdethetünk tehát „nyelvi volun-
tarizmust”, vagyis a nyelv akaratos, erő-
vel való átalakítását. Tudomásul kell ven-
nünk a nyelv adottságait, korlátait. A pe-
dagógus feladata „mindössze” a
tudatosítás. Tudatosítania kell önmagában
is, tanítványaiban is azt a helyzetet, hogy
a szavak esetleg (részben) mást jelentenek
otthon és az iskolában. És ha a gyerek
megérti, hogy milyen jellegű – és konkré-
tan miféle – különbségek vannak például
a „só” szó otthoni és kémiai jelentése kö-
zött, akkor lényegében megtanulta a szak-
mai fogalmat is. Ha a gyerek tudatosítja
magában a szavak köznyelvi és szaknyel-
vi jelentése közötti különbségeket, azzal
egyrészt lényegében elsajátítja a szak-
nyelvet – azaz szaktárgyat tanul –, más-
részt emelkedik a nyelvhasználati tudatos-
sága. Mindkettő fontos! 

Bene docet qui bene distinguit – aki jól
megkülönböztet, az jól tanít.

Victor András
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Virtuális kommunikáció

A kommunikáció során információt továbbítunk az egyik térből/időből
egy másik térbe/időbe. Természetesen ezt a folyamatot számtalan

eszköz segíti, ugyanakkor – különösen ismerve napjaink lehetőségeit –
furcsa belegondolni, hogy a 19. század közepéig az információk –

néhány kivételtől eltekintve – ugyanolyan eszközök révén és
ugyanolyan sebességgel jutottak el valahová, mint az emberek: a
kommunikáció és a szállítás útvonalai egybeestek. (Nyíri, 2001)  

Aszikratávíró, a telefon, a rádió és a
számítógépek megjelenésével a
helyzet alaposan megváltozott.

Ezek az eszközök újabb és újabb kommu-
nikációs helyzetet teremtettek, melyek sa-
játosságait – tetszik, nem tetszik – el kell
sajátítanunk. Az információ gyakorlatilag
már a távíró elterjedésével azonnalivá lett,

a világháló lehetőségeit figyelembe véve
azonban eltörpül Morse találmányának je-
lentősége. Napjainkban már mindent – és
ebből kifolyólag mindenkit! – a számító-
gépek uralnak. (Élénken emlékezhetünk
arra, hogy a 2000. évi dátumváltás miatt az
emberek milliói estek pánikba, várták fél-
ve, rettegve január elsejét.) 



Életünknek nincs olyan területe, ahol ne
jelennének meg a számítógépek, hatásuk
természetesen a kommunikációs folyama-
tokra nézve is jelentős. Az ember kommuni-
kációs lehetőségeinek három csoportját kü-
lönböztethetjük meg: a beszédet, az olvasást
és az írást, a továbbiakban megvizsgáljuk,
hogy a számítógépek és az Internet hatása
hogyan jelentkezik ezeken a területeken.

A beszéd

A három közül nyilvánvalóan a beszéd a
legfontosabb alapképesség. Elsőként ez ala-
kul ki, és már az iskolai tanulmányok elkez-
dése előtt aránylag fejlett fokot ér el. Ennek
ellenére talán ez az a kommunikációs forma,
mely életünk során a legtöbbet változik. A
számítógép kommunikációra gyakorolt hatá-
sát vizsgálva ugyan-
akkor azt állapíthatjuk
meg, hogy a beszédre
gyakorolt hatása leg-
inkább közvetett, a
számítógépek, az In-
ternet segítségével
ugyanis (még) alig
beszélgetünk. (Tech-
nikailag persze már ez
is régóta lehetséges,
de érdekes módon a számítástechnikának ez
a területe kevéssé intenzív módon fejlődik.)
Vajon mi indokolja ezt a deformálódást? Ha
ugyanis elfogadjuk azt a kijelentést, hogy
minden viselkedésnek van üzenetértéke, 
vagyis minden viselkedés egyben kommuni-
káció is (Watzlawick – Beauvin – Jackson,
1977), akkor ebből az következik, hogy min-
denféle esetleges szándék vagy próbálkozás
ellenére lehetetlen nem kommunikálni! A
felhasználók nagy többsége nem igényel vi-
deó- és audiókapcsolatot a többiekkel, ezál-
tal azt kommunikálják, hogy számukra elő-
nyös (vagy egyenesen kívánatos?) az arc- és
hangnélküli személytelenség.

Az olvasás

Míg az élőbeszéd – néhány extrém ese-
tet leszámítva – minimálisan két személyt
igényel váltakozó leadó és felfogó szerep-

körben, addig az olvasásnál csak felfogás-
ról beszélhetünk, leadásról nem. (Leadó
természetesen itt is létezik, csak éppen
nincs jelen.) Ahhoz, hogy megértsük az ol-
vasott szövegben szereplő fogalmak jelen-
tését, a különböző összefüggéseket, hogy
különbséget tudjunk tenni lényeges és lé-
nyegtelen megállapítások között, szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel az olvasás
technikájának elsajátítása. Az olvasás
ugyanakkor egyike a legelemibb tanulási
technikáknak is. Ezek azok az okok, ame-
lyek miatt az olvasás- és szövegértési vizs-
gálatok egyre jobban elterjednek, a meg-
döbbentő eredmények azonban elsősorban
csak szakmai körökben váltanak ki kisebb-
nagyobb vitákat. Gyakori az egymásra mu-
togatás, és a legtöbben úgy gondolják,
hogy az olvasás megtanítása kizárólag az

általános iskola alsó
tagozatának feladata.
Pedig az olvasandó
szövegek típusa, ne-
hézsége, terjedelme
az évek során folya-
matosan változik,
gondot kellene arra
fordítanunk, hogy a
tanulók iskoláztatá-
suk egész időtartama

alatt megfelelően gyakorolják az olvasást.
Sokszor azonban pontosan az ellenkező fo-
lyamatnak lesznek részesei a diákok. Több
tanár kifejezetten tiltja a tankönyv olvasá-
sát, mert csak az általa elmondottakat, a le-
diktált vázlatot fogadja el. Már nem irodal-
mi műveket olvasnak a tanulók, hanem
azok rövidített, zanzásított változatát (per-
sze színházba sem járnak, esetleg videón –
felpörgetve – nézik meg a színdarabot), a
vizsgára pedig nem jegyzetekből, hanem
kidolgozott tételsorokból készülnek. 

A számítógépek elterjedésével a helyzet
bizonyos szempontból még tovább romlik.
Már a rövidített változat, a kidolgozott té-
telsor is csak akkor elfogadható diákjaink
számára, ha egy képernyőre, illetve egy
A4-es papírra elfér az olvasandó, tanulan-
dó szöveg, hosszabb szövegeket már nem
szívesen olvasnak el. Az emberek többsé-
ge hasonlóan viselkedik, öt-tíz oldalas do-
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A rövidített változat, a kidolgo-
zott tételsor is csak akkor elfogad-
ható diákjaink számára, ha egy
képernyőre, illetve egy A4-es pa-
pírra elfér az olvasandó, tanu-

landó szöveg, hosszabb szövege-
ket már nem szívesen olvasnak

el. Az emberek többsége hasonló-
an viselkedik.



kumentumot esetleg még hajlandóak kép-
ernyőn keresztül olvasni, az ennél hosz-
szabb írásművek olvasását azonban lehe-
tőleg elkerülik, vagy ha módjuk van rá, ki-
nyomtatják a szöveget. Ennek több oka
van. Egyrészt a képernyőn – olvasható fel-
bontás esetén – még egy egész oldal sem
jeleníthető meg egyszerre, ezáltal sokkal
nehezebb áttekintést nyerni a dokumen-
tumról, a benne található információk el-
helyezkedéséről. (Nyíri, 2000) Másrészt
pedig nem lehet összehasonlítani azt az ér-
zést, mikor valaki a képernyőre szegezi a
tekintetét, vagy pedig a dokumentum né-
hány lapját a kezében tartva mereng az
írásművön, miközben különböző részletek
hevernek az asztalon körben. Egyébiránt a
képernyőről történő olvasást minden bi-
zonnyal emberi, fizikai tényezők is akadá-
lyozzák. Míg például olvasás vagy televí-
ziózás közben számtalanszor váltunk test-
helyzetet, addig a monitor figyelése rend-
kívül korlátozza testtartásunkat. Azaz ha-
sonló a helyzet ahhoz, mikor (sokkal) job-
ban elfáradunk egy órás állásban, mint ha
ugyanezt az időt kényelmes sétával töltöt-
tük volna.

A képernyőn kevés információ fér el
egyszerre, ezért tagolni kell a nagyméretű
szöveges állományokat. E problémára
adott egyik lehetséges megoldás nem más,
mint a hipertext. A hipertext esetén lehető-
ségünk van arra, hogy egy szövegben ne
lineárisan haladjunk előre, hanem az el-
ágazási pontokban újabb – az előzőekhez
valamilyen módon kapcsolódó – szövegre
„ugorjunk”. Ez a megoldás sajátos vándor-
lást tesz lehetővé, az olvasóban olyan ér-
zést keltve, mintha ő maga hozná létre a
szöveget. Az elv valóban ezt sugallja, de
ez a lehetőség valójában korlátok közé
szorított, hiszen az elágazási helyeket a
szöveg alkotója jelöli ki, tehát a választási
lehetőségek tekintetében az ő logikájára
vagyunk utalva. (Bessenyei, 1997)

Az írás

Az írás a legmagasabb szintű kommuni-
kációs képesség, a beszédhez és az olva-
sáshoz hasonlóan több részképesség

együttese. Ahhoz, hogy írni tudjunk, elő-
ször is az írás technikáját kell elsajátíta-
nunk. A hagyományos papír-ceruza tech-
nika mellett a számítógépekkel végzett ha-
tékony munka megköveteli a gépírás tech-
nikájának elsajátítását is. Sokan felismer-
ték már ezt a követelményt, de a többség
még a gyakori klaviatúra-használat követ-
keztében kialakult egy-két ujjas „villám
gépelést” alkalmazza. E két tábor – „pro-
fik” és „amatőrök” – létszámának aránya
az évek során ellenkezőleg változik, s a fo-
lyamat egészen biztosan addig tart majd,
míg el nem terjednek az emberi hanggal
irányított számítógépek. 

Alapvetően az írás – különösen a kéz-
írás – tartalma, stílusa, formája meglehető-
sen pontosan tükrözi az író érzelem-, is-
meret- és gondolatvilágát. A számítógép
segítségével történő írásos kommunikáció
esetén azonban nem ez a helyzet. Egyrészt
ilyenkor az íráskép nem árulkodik az ér-
zelmekről. Mivel sokan hiányolták ezt az
információt, kialakult egy olyan egyezmé-
nyes jel-, illetve jelzésrendszer, melynek
segítségével az örömtől kezdve [jele pél-
dául ☺ = :-) ] a szomorúságon, a hangsú-
lyozáson keresztül egészen a kiabálásig
különböző lelki, érzelmi állapotokat lehet
kifejezni. Másrészt pedig az elektronikus
szövegek azért nem tükrözik az alkotó is-
meret- és gondolatvilágát, mert a gyorsa-
ság és a tömörítés kívánalma ezt nem te-
szik lehetővé. Az Internetre felkerülő írá-
sok mindig a felhasználók egészét, vagy
egy bizonyos csoportját célozzák meg. Az
alkotók, még ha ismernék is a befogadók
egyéni érdeklődését, szükségleteit, akkor
sem vehetnék mind figyelembe, követke-
zőleg átlagokban vagy jobbik esetben típu-
sokban gondolkodnak. A cél az, hogy mi-
nél többen olvassák el a leírtakat. Ahhoz
pedig, hogy ezt valaki elérje, röviden, lé-
nyegretörően és mindenki számára érthe-
tően kell fogalmaznia. Ennek ellenére
minden közlemény már a feladó szándéká-
tól függetlenül is két csoportra osztja az
embereket: a kisebb csoportba tartozók ké-
pesek az információ megértésére, míg a
nagyobbik csoportba tartozók az üzenet
megértéséből ki vannak zárva. Vagy azért,
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mert számukra az adott közlemény nem
hozzáférhető, vagy azért, mert egyáltalán
nem ismerik a használt kódrendszert, vagy
pedig azért, mert az adott nyelv kódrend-
szerét nem ismerik megfelelő mértékben.
(Ezt bárki megtapasztalhatja, aki kínai
könyvet vesz a kezébe, vagy megpróbálja
dekódolni a híradóban hallott „jól értesült
körök” kifejezést.) Ez az oka annak, hogy
a számítógépes kommunikációt egyfajta
korlátozott kód, másképpen fogalmazva
hálózati zsargon: „netspeak” uralja. (Szé-
pe, 2001) Ez egyszerű és egyhangú, csak
alacsony absztrakciós szintet igényel.
Gyakoriak a sztereotip nyelvi fordulatok, a
kategorikus, hatásvadász kijelentések. És
természetesen(?) mindez angolul! A kö-
zépkor „nemzetközi” munkanyelve, a latin
után most az angol az a nyelv, mely a kü-
lönböző nemzetbelieket összekapcsolja.
(Csak zárójelben kérdezem: valóban ösz-
szekapcsol?) Ez azonban újabb problémá-
kat vet fel:

– Azoknak, akik nem angol anyanyelvű-
ek, meg kell tanulniuk angolul, ha szeret-
nének bekapcsolódni az országokat, embe-
reket összekötő számítógépes kommuni-
kációba. A személyes lehetőségek azonban
nagyon különbözőek, a többség soha nem
képes ezt a hátrányt ledolgozni.

– Az angol nyelv vezető szerepének kö-
vetkeztében előfordulhat, hogy egyes
nyelvek tájnyelvi szintre süllyednek, sőt
hosszú távon akár el is halhatnak. Ezzel a
fenyegetettséggel nemcsak a magyar
nyelvhez hasonló kis nyelveknek kell
szembenézni, hanem még például a fran-
cia vagy német nyelv esetén is elképzelhe-
tő egy ilyen tendencia. 

– Az angol anyanyelvűek számára vi-
szont az jelenthet gondot, hogy az Inter-
neten használatos úgynevezett globális an-
gol (lásd például Nyíri, 1999) csak az ox-
fordi angol redukált változata. Ez nemcsak
a nyelvtani szabályok vagy a helyesírás
egyszerűsítését jelenti, hanem a szókincs
csökkenését, például a szinonimák eltűné-
se következtében. „Az anyanyelv elszegé-
nyedése viszont a társadalom emberi-
érzelmi-értelmi elszegényedésével jár
együtt. (Glatz, 1997. 26.)

Mindezek után vizsgáljuk meg, milyen
okok miatt választhatja valaki kommuni-
kációs csatornának az információs szuper-
sztrádát.

Lehet az indok a gyorsaság, hiszen egy
e-mail másodpercek alatt eljuthat a világ
bármely pontjára, egy chat-vonalon folyta-
tott párbeszédben pedig akár pillanaton-
ként cserélődhetnek a szerepek: a „hallga-
tó” bármikor „beszélővé” válhat vagy ép-
pen fordítva. A gyors visszacsatolás
ugyanakkor nem áthághatatlan előírás, le-
hetőség van elhalasztott reagálásra is.
Ilyenkor mindaddig javíthatja, csiszolhatja
valaki a mondandóját, amíg nem érzi meg-
felelőnek. Rendkívül csábító ez a lehető-
ség, hiszen az időhaladék egyfajta védel-
met, biztonságot ad. Hamis illúzióban rin-
gatjuk magunkat. Ily módon elkerülhetjük
ugyan a nyers, kevéssé megformált, végig-
gondolatlan válaszokat, de az időhaladék
ugyanakkor el is szoktathat a gyors reagá-
lástól, a fogalmazva gondolkodástól. Arra
ösztönöz, hogy amiről nem tudjuk előre
megírni mondanivalónkat, abba ne szól-
junk bele. Egyaránt sérül tehát a szóbeli
kommunikációs készség, illetve bizonyos
gondolkodási képességek. 

Jelentős vonzereje az Internetnek a név-
telenség is. A „kiberdemokráciában” nem
számít, űrkutató vagy utcaseprő valakinek
a foglalkozása, mindenki azonos feltételek-
kel indul, még csak nem is a cselekedetek,
hanem kizárólag a leírt szavak számítanak.
(Buda, 1997) Aki magas szinten sajátította
el a számítógépes írástudás fortélyait, az
egymás után „seperheti be” sikereinek ba-
bérjait. Meglehet, a „jutalom” az lesz, hogy
sikerül az illetőnek kreálnia egy külön vilá-
got a valóságos mellé, vagy éppen azt pó-
tolva. Azaz a jól forgatott szavak segítségé-
vel az „információs világvárosban” ki lehet
építeni mikrotársadalmakat. A virtuális ba-
rátok száma elvileg végtelen, sőt egy leve-
lezőlista, egy chat-csatorna állandó (aktív)
tagjaként úgy érezheti az egyén, hogy a
történések alakulásában vezető szerepet
játszik, szemben mondjuk a valódi környe-
zet eseményeivel. 

Mindazonáltal a hálózatra kapcsolódva
furcsa kettősséget is átélhet az ember. Úgy
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érzi, hogy egyrészt tagja egy hatalmas tö-
megnek, ugyanakkor pedig egyfajta inti-
mitás is jelen van. (Kicsit olyan ez, mint
mikor két ember egy emberekkel zsúfolt,
hatalmas stadionban folytat csendes ma-
gánbeszélgetést.) A reklámanyagok ter-
jesztői is ezt felismerve változtattak straté-
giájukon. Korábban elsősorban a levelező-
listákat vették célba, hogy hirdetésük rö-
vid időn belül nagy tömegekhez eljuthas-
son. Aztán következett a saját címre kül-
dött szóróanyagok hatalmas mennyisége,
napjainkban pedig már „kvázi” személyre
szóló hirdetések tucatjait kapjuk. (Az e-
mail cím ugyanis sokszor részben vagy
egészben tartalmazza a tulajdonos nevét.
Ezt kiemelve azt a hatást próbálják kelteni
a feladók, mintha személyesen hozzánk
szólna a levél.)

Előretekintés

Kétségtelen, hogy a számítógépek és az
Internet egyre nagyobb szerepet tölt be
életünkben. Már nemcsak a nagyobb cé-
gek készítenek saját honlapot, egyfajta ci-
vilizációs kényszer hatására erre kénysze-
rülnek a közepes, sőt a kisvállalkozások is.
Lassan mindenki belátja az egykori rek-
lámszöveg („Aki kimarad, lemarad!”) gaz-
dasági sikerekben mérhető igazságát. Sen-
ki sem vonhatja ki magát ezen folyamatok
alól! Magas szintű számítógépes és háló-
zati ismeretekre kivétel nélkül mindenki-
nek szüksége lesz. A mindenki alatt való-
ban a teljes társadalmat kell értenünk, hi-
szen már napjainkban is azt tapasztaljuk,
hogy nemcsak a szellemi munkát végzők-
nek, hanem a fizikai dolgozóknak is szük-
ségesek az ilyen irányú ismeretek.

Éppen ezért az előttünk álló évek talán
legfontosabb feladatát a számítógépes
analfabétizmus elleni küzdelem jelenti.
Ma már talán elmondhatjuk, hogy az isko-
lában minden gyerek megkapja a szüksé-

ges alapokat. Ezek az ismeretek azonban
csak az elindulást segítik, minőségüktől
függően építhető rájuk később földszintes
házikó vagy sokemeletes felhőkarcoló. A
házépítéssel szemben azonban az alapis-
mereteket bármikor meg lehet erősíteni, ki
lehet szélesíteni, a szükségleteknek meg-
felelően. Sőt! A folyamatosan változó kö-
rülmények miatt a fejlesztés nem lehető-
ség, hanem egyenesen szükséglet, hiszen a
számítógépek, a programok néhány év
alatt elavulttá válnak, következőleg az
élethosszig tartó tanulás követelménye
ezen a területen evidencia.

A tanulást, az ismeretszerzést kevésbé
fontosnak tartók számára ezek a kijelenté-
sek minden bizonnyal rémisztően hatnak.
Az ilyen érzületűek azonban elfelejtkez-
nek egy nagyon fontos dologról: a körülöt-
tünk lévő világból csak annyi a miénk,
amennyit mélyen és alaposan megértet-
tünk belőle.
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Afelkészítők, segítők: fiatal tanárok,
szociális munkások, antropológu-
sok, hivatásos ifjúságsegítők, men-

tálhigiénés szakemberek, egyetemisták,
főiskolások. A képzést kiegészítendő foly-
tak és folynak ma is antropológiai kutatá-
sok a diákok helyzetét illetően s a képzés
hatékonyságának fokozása és  karbantartá-
sa érdekében. E kutatások koordinátora a
„Világfa” Magyar Antropológus Hallgatók
Egyesülete. Az alábbiakban ennek a kuta-
tási folyamatnak az eddig megállapítható
eredményeit mutatjuk be.

Magam a kutatásban részt vevők egyike
vagyok csak. Megkülönböztetett szerepem
abban áll, hogy a képzéseken nemcsak
mint kutató, hanem mint a képzendő diá-
kok egyik csoportjának vezetője is részt
vettem. Ez az írás nem arra irányul, hogy
igazságot kovácsoljon, elméleteket ütköz-
tessen, csupán ismertetés a célja a magam
barangoló, egy-egy érdekességhez lehajo-
ló s azt elnézegető ember módján. 

A diákképviseletről

A tradicionális társadalmakban a fiata-
lok a hosszú csecsemőkorból szinte átme-
net nélkül léptek át a munka világába az
adott közösségben. A mai társadalmak
„gyermekközpontúbbak”, azonban ez ko-
rántsem jelenti azt, hogy minden gyerme-
ket megfelelő szeretetben és gondosko-
dásban, elfogadásban részesítenének a
szülők vagy akár a társadalom. A sikerte-
len életutak létrejöttét vagy az éppen aktu-
ális átmeneti zavarok okát az adott fiatal
személyiségében és a szocializációs köze-
gek (család, kortárscsoportok, iskolák és a

tömegkommunikációs rendszerek) „hi-
bás” találkozásában és működésében kell
keresnünk. (Pásztor Miklósné, 2001) „Az
iskola világában ma is kevés az iskolát
igazán lakhatóvá tevő önszerveződés.
(…) A diákképviseleti rendszer kicsiszolt
szerepek, átlátható eljárási szabályok, fel-
készült szereplők, tisztán artikulált prob-
lémák esetén sem feltétlenül eredmé-
nyes.” (Papp György, 1993. 5.) A társada-
lomban a civil-állampolgári technikák is-
merete terjedőben van, de az iskola világa
(a pedagógus társadalommal együtt) eb-
ben jelentősen lemaradt. Ugyanakkor azt
várják a diákönkormányzatoktól, hogy
szerezzenek érvényt a diákok jogainak.
Alig érvényesülnek a diákjogok a mai ok-
tatási rendszerben, a diákok jelentős része
pedig igen közönyös. Ezt a „politikai” kö-
zönyt szocializálják a kiszolgáltatottság
érzésével együtt. Formális keretek közt
nem tudnak alkotni, tevékenykedni, de a
legitimitásukat a formalizáltságuk adja.
(Domokos Tamás – Kulcsár László, 2001)
Van ugyan felelősségérzet a politikai akti-
vitásra, de ez a politikai rendszer sajátos-
ságai, a pártpolitika túltengése miatt job-
bára csak négyévente kerülhet felszínre
(választásokkor). 

Az utóbbi időben lefolytatott diákön-
kormányzati kutatásokból is kiderült, a ta-
nulók által felsorolt problémák között
gyakran megjelenik, hogy a diákönkor-
mányzatok érdekérvényesítő, jogsérelmet
feltáró és orvosolni próbáló törekvéseinek
legnagyobb gátja maga a pedagógus. A di-
ákoknak valós vagy vélt retorzióktól kell
tartaniuk. Az ellentmondás gyakorlatilag
feloldhatatlan, mert az érdekvédelmet az-
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„Deáktér” 
Diákokról, diákjogról

A megyei ifjúsági referens ötlete nyomán és vezényletével jött létre a 
2000. év elején a Deáktér Észak-magyarország Ifjúságáért Egyesület.

Képzéseivel a diákönkormányzatok tagjainak kíván segítséget
nyújtani, illetve alapot teremteni a települési gyermek- és ifjúsági

önkormányzatok szerveződéséhez.  



zal a hatalommal szemben kell kifejteni,
amelyik elköveti az érdek- vagy jogsérel-
met, s egyben ez az a hatalom, amelyik a
jogorvoslatot gyakorolja az iskola falain
belül. A jogorvoslat lehetőségét a törvény
ugyan más módon is biztosítja (fenntartó-
nál, bírósági úton), de ezzel a lehetőséggel
az elmúlt hat évben csupán egyetlen diák
élt. Tömegesen fordulnak elő jogsérel-
mek, gyakran a tanulók alapvető alkotmá-
nyos jogai sérülnek, ugyanakkor az ön-
kormányzat mint fenntartó még sohasem
ellenőrizte az iskolákban a diákönkor-
mányzatok működését, a diákjogok érvé-
nyesülését, a jogsérelmek orvoslásának
törvényes működési mechanizmusát. (Do-
mokos Tamás – Kul-
csár László, 2001)
Fontos dolog, hogy
ha az önkormányzat
belátta saját lehető-
ségeit e téren, ne
csak a felmérések
alapján lásson hozzá
a koncepció kidol-
gozásához, az érin-
tettekkel meg is kell
beszélnie azt. Mit
sem ér az a program,
amely a fiatalok háta
mögött, mintegy fö-
löttük készül. Csak
így válhat az érintet-
tek által ismertté és legitimmé a testületi
szándék. (Gőz, 2001. 14.)

A „deáktér”-kutatásról

Az ismertetésre kerülő kutatás témavá-
lasztását mindenekelőtt  az előbbiekből kö-
vetkező aktualitása indokolta. A „Deáktér”
Észak-magyarország Ifjúságáért Egyesület
programjának célkitűzéseivel összhangban
folytatott felmérés célja az ifjúsági korosz-
tályokat érintő és – Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében – a térség hátrányos helyze-
te miatt fokozottan jelentkező problémák
megoldásának előmozdítása volt. 

A kutatás irányai: adatgyűjtés a BAZ
megyei államilag támogatott középfokú
oktatási intézmények diákönkormányzata-

inak általános állapotáról; a jelenlegi álla-
pot főbb jellemzőinek bemutatása a diák-
ság szemszögéből; működési viszonyaik
elemzése hatékonyságuk és tevékenysége-
ik minőségének tükrében; a diákpolitika
mindennapokban tapasztalható főbb jelen-
ségeinek, mozgatórugóinak, illetve befo-
lyásoló tényezőinek feltárása; a képzésük-
kel foglalkozó civil szervezetek, egyesüle-
tek működésének és hatékonyságának, il-
letve problémáinak feltérképezése mind a
képzők, mind a képzendők szempontjából. 

Miért éppen a kulturális antropológia?
Mill  óta közhely, hogy egy társadalmi

intézmény megértése nem más, mint az
érintett egyének viselkedésében fellelhető

szabályszerűségek
kimutatása, valamint
e szabályszerűségek
kifejezése általánosí-
tások formájában.
(Winch, 1998. 83.)
„Mintha a rohamo-
san növekvő számú
emberiség keresné
annak módját, ho-
gyan tudna izolálód-
ni a közvetlen kö-
zösségben is. Ennek
a folyamatnak a tár-
sadalmi-kulturális
vizsgálata a jelenku-
tató kulturális antro-

pológusok feladata.” (Kunt, 1993. 120.)  A
diákokkal és képzőikkel huzamosabb ide-
ig  együtt élő, tevékenységükben részt ve-
vő  kutatók az adott „kultúrát” mint egy-
mással kölcsönhatásban álló viselkedés-
formák rendszerét vizsgálhatták. 

A megye keleti, déli és Miskolc vonzás-
körzetéhez tartozó középső területein mű-
ködő, államilag támogatott középfokú ok-
tatási intézményeket látogató és ott tevé-
kenykedő fiatalok, valamint a képzésükkel
foglalkozó civil szervezetek és egyéb cso-
portok tagjainak tapasztalataira és azok
kulturális-antropológiai elemzésére épül-
tek a kutatás információi. A vizsgálat a
„Deáktér” programot működtető és abba
bekapcsolódó fiatalok körére terjedt ki. A
terepmunka helyszíne legtöbb esetben egy
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diákotthon vagy diáktábor volt. A kutatás
elsődleges módszereit a kulturális antro-
pológia metódusai és adatszerzési techni-
kái adták. A vonatkozó szakirodalom fel-
dolgozásával párhuzamosan szerzett ada-
tok terepkutatáson alapultak, az ott alkal-
mazott elsődleges technika a résztvevő-
megfigyelés volt, kiegészítve proxemikai
megfigyelésekkel, kérdőíves felmérések-
kel és félig strukturált interjúk készítésé-
vel. A kutatás során készült foto- és film-
felvételek is segítségül szolgáltak az elem-
zés során.

Előzetesen személyes beszélgetések, in-
terjúk és résztvevő-megfigyelések útján az
adatok és információk gyűjtése zajlott. A
tájékozódó interjúk egyre inkább átalakul-
tak szemantikai jellegű interjúkká. Ezek
során – a vizsgálat szempontjából – főbb
kulturális jellemzők megismerhetővé vál-
tak (fogalmi készlet, kognitív folyamatok,
beszédhagyományok, kommunikációs in-
terakciók, szociomátrix). A személyek által
használt émikus kategóriák ezek alapján
konceptualizálódtak. Ezután mindenki szá-
mára érthető kérdések váltak megfogal-
mazhatóvá. Ezekből egységes és releváns
kérdőív összeállítása vált lehetővé.  A kér-
dőívet személyesen  kérdezték végig a
mintavételben említett személyekkel. Így
lehetőség volt a kérdőív gyorsabb és ponto-
sabb korrekcióinak elvégzésére, illetve a
közben felvetődő gondolatok, történetek,
személyes megjegyzések, észrevételek le-
jegyzésére is. Már a kérdőív felvételével
párhuzamosan elkezdődött a fontosabb
problémákkal kapcsolatos interjúk, beszél-
getések felvétele az árnyaltabb kép, illetve
a kontroll céljából. A kérdőívek elemzése
után kapott eredményeket ezután már
ezekkel összevetve lehetett hasznosítani.
Erre azért lett igazán szükség, mert a kér-
dőívre adott válaszok eredményei a tapasz-
taltakkal és az előzetes beszélgetések során
előkerülő információkkal kapcsolatban
meglehetősen zavaros, néhol ellentmondó
képet mutattak. A kapott információk és
adatok a „Deáktér” program keretében
végzett képzés során alkalmazott szituáci-
ós-játékok alatt tapasztalt reakciókkal 
összevetve alkalmassá váltak arra is, hogy

feltérképezhessük a gyakorlatban előfordu-
ló helyzeteket, megnyilvánulásokat is.

Egyetlen interjúalany sem tartotta még
önmagát felnőttnek, de már gyereknek
sem; mindez azt jelentheti, hogy önmaga
számára megfelelő önállósággal vagy
részleges önállósággal rendelkezik, még-
sem azonosul a felnőttséggel, aminek a
hátterében értékrendbeli különbségek hú-
zódhatnak. (Buda, 1986. 78.) 

A települési ifjúság-segítés problémái

A fiatalok számára a társadalmi cselek-
vés jellegzetes keretei az ifjúsági szerveze-
tek. Az elmúlt évtizedben a szervezetek
egy-egy típusának korábbi egyeduralmát
plurális viszonyok váltották fel. Jelenleg
Magyarországon körülbelül 150 bejegy-
zett országos gyermek- és ifjúsági szerve-
zet létezik. A szervezetek kínálata jellegét,
értékirányultságát és tevékenységi formáit
tekintve egyaránt bővült. A rendszerváltás-
sal a nyilvános társadalmi cselekvés lehe-
tőségei kiszélesedtek: a politikai szerveze-
ti tagság többé nem az érdekérvényesítés
és a befolyásolás egyetlen lehetősége. A
kérdés az, hogy a szervezetek mennyire
vonzóak a fiatalok számára és mennyire
ismerik fel bennük önmaguk megjeleníté-
sének lehetőségeit. Az országban készült
felmérések adatai szerint a társadalom
depolitizálódásával összhangban a politi-
kai pártok a legkevésbé vonzóak vala-
mennyi iskolatípus tanulóinak szemében.

A társadalmi cselekvési formák másik
típusa az állampolgári részvétel kiszélese-
désével alakulhatott ki, elsősorban a
lokalitások szintjén, illetve a lokális szin-
tekből kiindulva. A helyi autonóm szerve-
ződések jellegzetes példái azok a kezde-
ményezések, amelyek az egyházakhoz, is-
kolákhoz, kulturális intézményekhez, mű-
emlékekhez, hagyományokhoz – a helyi
közélethez és köztudathoz – kapcsolód-
nak. A települési gyermek- és ifjúsági ön-
kormányzatoknak különös jelentőségük
van az állampolgári kultúra elsajátítása
szempontjából. A demokratikus állampol-
gári szocializáció e sajátos intézményes
formái révén a fiatalok szinte észrevétle-
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nül jutnak mindazoknak a készségeknek a
birtokába, amelyek nélkülözhetetlenek
ahhoz, hogy felnőttkorukban kompetens
állampolgárok legyenek, és hozzászoknak
ahhoz, hogy egyenrangú partnerei a fel-
nőtt társadalomnak. Magyarországon
1994-ben 11 településen volt gyermek- és
ifjúsági önkormányzat, miközben például
Franciaországban 700 településen. (Az
iskolák…, 2001)

Nehéz megmondani jelen pillanatban,
milyen lehet az ideális települési ifjúsági
munka. Sokféle, egymástól elkülönített if-
júságsegítő munka folyik szerte Magyar-
országon, de sok tevékenységnek nincs
semmilyen híre, kevés a fórum, ahol mind-
ez megjelenhetne. Ahhoz mérve pedig
nyilvánvalóan kevés, mint amennyi tevé-
kenységi forma majdan lesz, ha végre di-
vattá vagy kötelezettséggé válik az ifjú-
sággal való foglalkozás. (Sorra alakulnak
szervezetek, vagy már meglévő öntevé-
keny csoportok lépnek a hivatalossá válás
útjára, hogy lehetőségeiket minél inkább
bővítsék.) A tapasztalatok szerint szomo-
rúan állapítható meg, hogy azon szerveze-
tek közül, melyeknek a helyi ifjúsággal
kapcsolatos ügyekben feladatuk van, a
rendőrség, az ügyészség, a családgondo-
zók és a drogambulanciák kerültek fel el-
sők között a listára. (Brüll – Kovács E.,
1998) Ezek szerint a fiatalok elsősorban
rendvédelmi gondot jelentenek. Szomorú,
hogy a gyermekjóléti szolgálatok – meglá-
tásom szerint – a szűk értelemben vett
gyermekvédelemre, devianciára orientá-
lódtak. Természetesen nem ez a feladatkör
okozza a gondot, hanem az, amit sem ők,
sem más nem lát el. A pedagógusok mun-
kaidejébe nem fér bele a tanórán kívüli if-
júságsegítés, a gyermekjóléti szolgálatok
ereje kimerül a devianciából fakadó fel-
adatok ellátásában, a településeken – ha
még működik egyáltalán – a népművelő
nem tudja és sokszor nem is akarja felvál-
lalni a feladatokat. A gyermekek és a fiata-
lok éppen olyan polgárok, mint a felnőt-
tek. Mi más lehetne fontosabb annál, mint
hogy a jövendő felnőttek megtanuljanak
együttműködni, céljaikat tudatosan és ko-
ordináltan megközelíteni és elérni, hogy

megismerjék egymást és elismerjék a má-
sikat?  A hatályos önkormányzati törvény
is lehetőséget biztosít minderre az 1990.
évi LXV. törvény és módosításai szerint:
„Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi
közösségek önkormányzáshoz való jogát”,
melynek révén a polgárok közössége köz-
vetlenül, illetve a választott önkormányza-
ta útján önállóan és demokratikusan intézi
a helyi érdekű közügyeket, közöttük az if-
júságét. 

Be kell vonni a fiatalokat azokba a dön-
tési folyamatokba és helyzetekbe, ame-
lyekhez közük lehet. Megszokottá vált a
fiatalok úgynevezett passzivitására hivat-
kozni, amikor eljönne a cselekvés ideje.
De vajon bíznak-e rájuk feladatokat, hoz-
zák-e őket cselekvő helyzetbe, amivel ré-
szeseivé válhatnak a település mindennap-
jainak? Azt hiszem, talán sehol nem ta-
pasztalható kompetenciájuk. Gyakori
probléma, hogy ugyan a gyerekeknek jo-
gukban áll másik vezetőt választani, még-
sem teszik ezt meg, félve a retorziótól.
Máskor a segítő ugyan tényleges munkát
végez a fiatalok mellett, de az állandó
konfliktus az iskolavezetéssel, az önkén-
tes, nem honorált munka és energia-befek-
tetés egy idő után passzivitáshoz vezet.
Napi tapasztalat, hogy a serdülőknek
ugyan vannak jó ötleteik, de nem kapnak
sem lehetőséget, sem segítséget azok vég-
rehajtásához. 

A civil szervezeteknek is igen nagy je-
lentősük van. Ők adják a segítő közremű-
ködőket. Az ifjúságfejlesztés nem más,
mint a lehetőségek bővítése és az egyéni
képességek tökéletesítése és erősítése.
Olyan világban élünk, amelyben a képzett-
ség és a rátermettség nem mindig elegen-
dő. Szükség van a körülöttünk lévő szű-
kebb-tágabb világban való eligazodás ké-
pességére, az együttműködés technikájá-
nak elsajátítására, a közös érdekképviselet
működésének megismerésére, az érdekér-
vényesítés megtanulására, a közös cél el-
érési útjának ismeretére és az akadályok
leküzdésének képességére. Erre kitűnő al-
kalom kínálkozik a civil szervezetek mun-
kájába való bekapcsolódáskor. Ezeket az
ismereteket nem lehet olvasva megtanulni,
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látni kell a gyakorlatban, tevékenykedni,
rutint szerezni. A fiatalok ma már több
szervezet tagjai is lehetnek akár, s ezek a
szervezetek, ha eltérő tevékenységet is
folytatnak, annál többoldalú lesz az isme-
ret, készség, amit el lehet sajátítani. Minél
több a szerep, annál inkább gyarapodik a
tapasztalat, s a jelen fiataljaival épül a jö-
vő, ami számunkra sem mindegy, milyen
lesz. (Gőz, 2001. 18.)

Gyakran esik szó arról, hogy az iskola
nem képes felvenni a versenyt a szociali-
záció egyéb szereplőivel. Amíg a felnőtt
magyar lakosság szerint a pedagógusok és
az iskolák hatása sokkal nagyobb, mint
például a televízióé vagy a barátoké, ad-
dig a pedagógusok, éppen fordítva, úgy
látják, hogy az iskolánál nagyobb hatása
van mind a kortárs csoportoknak, mind a
médiának. (Az iskolák..., 2001) Az iskola
(s benne a pedagógus) valóban nincs föl-
készülve arra, hogy az ezredforduló törté-
nelmi megrendeléseit elfogadható színvo-
nalon teljesítse, kivált, hogy a családok
egyre inkább kénytelenek rátestálni ter-
mészet adta felelősségeiket. Ennek ellené-
re az iskola mindezt nem háríthatja to-
vább, egészen egyszerűen azért, mert
nincs hová. Hiszen a sorban ezután már a
rendőrség, az alkohol- vagy drogambu-
lancia, a krízisintervenciós osztályok kö-
vetkeznek.  (Pál, 1992. 14.) A külső és
belső segítő szakemberek jelentős mérték-
ben járulhatnak hozzá a lelki egészség
megőrzéséhez, de nem helyettesíthetik a
pedagógusok ezirányú tevékenységét, s
nem képesek eredményesen működni egy
esetleges szemléletileg ellentétes vagy kö-
zömbös közegben. (Kósáné, 1999. 29–30.)
Azok az állami és önkormányzati intéz-
mények, amelyeknek az ifjúsági problé-
mák enyhítése is feladatuk lenne, szinte
semmilyen kapcsolatot sem tudnak kiépí-
teni az érintett korosztályok tagjaival. A
jobbító szándékok és kísérletek így leg-
jobb esetben is csak torzult formában, az
érintettek idegenkedésétől kísérve kerül-
nek napvilágra, gyakoribb eset azonban,
hogy elenyésznek az intézmények közötti
bürokratikus kommunikáció során. A civil
szervezetek valóban aktív párbeszédet

tudnak kialakítani a fiatal generációk tag-
jaival, ám hatékonyságukat rontja, hogy
tevékenységük kizárólag a városokra kor-
látozódik és azokon belül is jószerivel
csak azokra az iskolákra, ahol a nevelőtes-
tület figyelmet fordít diákjainak a tanórán
kívüli nevelésére is. Szervezett érdekérvé-
nyesítés híján féllegális és illegális szer-
vezetek, közösségek gyakorolnak ma nyo-
mást az iskolára. Ezek nagy hatással van-
nak a fiatalságra, s ezért nem is csodál-
kozhatunk, ha a fiatalok ismereteiből hiá-
nyoznak a demokratikus játékszabályok.
De ugyanez elmondható a pedagógusokra
is. Önmagukon kívül nem reprezentálnak
semmit és senkit. Az érdekérvényesítés
nyilvános fórumai az iskolákban alig lé-
teznek. (Szilágyiné, 1993. 15.) 

A diák-iskola viszonyról

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Közgyűlésén 1989. november 20-án elfo-
gadott egyezmény a gyermek jogairól a
gyermek érdekét mint „mindenek felett ál-
ló”, inherens, magyarázatra nem szoruló,
levezethetetlen értéket, mint alapjogot ha-
tározza meg (I. rész 3. Cikk 1. pont). Saj-
nálatos tény, hogy az országos gyakorlat
nem tükrözi annak tudomásul vételét,
hogy a jog teljes körű, mindenkire vonat-
kozik. Nem az iskola, a tanár vagy más
felnőtt szubjektív megítélésétől teszi füg-
gővé a gyermeket megillető jogok tartal-
mát, hanem a tőlük független jogi szabá-
lyozástól! Abban az iskolában, ahol még
mindig az a jellemző, hogy a tanár tanít, a
tanuló tanul, nehezen építhető ki tevékeny
önkormányzat. Az iskolai élet minden te-
rületén lehetőséget kell teremteni az akti-
vitásra. Az utóbbi évtizedekben folytatott
tanárvizsgálatok szerint a nevelők 87 szá-
zaléka tartja fontosnak a pozitív viszonyt
érzelmi szinten is, s csak 11 százalékuk
jelzi, hogy számára ez nem lényeges. A jó
kapcsolat fontosságának indoklásában a
legfontosabb érv az oktatás hatékonnyá té-
tele volt, ezt követte a tanár érzelmi szük-
séglete, majd a zavartalan együttműködés
indoka, illetve a tanárral való azonosulás
(nevelés lehetősége) s legutolsó helyre ke-
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rült a gyermekek érzelmi szükséglete. En-
nek ellenére a jó tanár-diák viszonyhoz
megfelelő alapot adhat, hogy a tanárok 91
százaléka egyértelműen  kifejezte, hogy
szereti a gyerekeket. A jó tanár-diák vi-
szony része, hogy a tanárok reálisan érzé-
keljék a tanulók jelzéseit e viszonyról. A
vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy
a pedagógusok ma is az oktatás és a taná-
rok oldaláról értelmezik a tanár-diák vi-
szonyt. (Golnhofer, 2001) 

Az utóbbi évtizedekben több kutatás is
foglalkozott a tanárok és diákok közötti
konfliktusokkal. A pedagógusok majdnem
kétharmadánál a tanulókép része, hogy
konfliktusba kerülhetnek egy-egy tanuló-
val. A rossz viszony kialakulásának indo-
kai között túlsúlyban vannak a tanulókhoz
kötődő tényezők (a tanulók viselkedése, a
tanulók pszichés állapota, személyes el-
lenszenv a pedagógussal szemben, gyenge
iskolai teljesítmény), kisebb arányban je-
lentek meg a tanárhoz kapcsolódó okok (a
pedagógus rossz helyzetfelismerése, tanári
ellenszenv, a pedagógus pszichés állapo-
ta). (Falus és mts., 1989. 141.) 1993 és
1997 között meredeken zuhan a tanárok
megfelelő bánásmódjával egyetértők ará-
nya. (Kósáné, 1999. 10–11.) A pedagógu-
sok közérzetére csak elszórt utalást talá-
lunk. „A mai iskolában gyerekeknek és
felnőtteknek legáltalánosabb élménye,
hogy rossz a  közérzete.” (Madácsi M.,
1998. 53.) Az iskolai közérzet és az intéz-
ményhez való viszony kapcsolatos a gye-
rekek biztonságérzetével. Sajnálatos, hogy
az 1993-as vizsgálatban a tanulók 16,5
százaléka „ritkán”, 3,5 százaléka  „soha”

nem érzi biztonságban magát. 1997-re né-
hány százalékos javulás tapasztalható. 

A tanulói jogok törvényi meghatározá-
sakor egyetlen kiindulópontot lehetett el-
fogadni: nem lehetnek szűkebbek a gyer-
meki jogoknál. 

A „deáktér”-kutatás a 
dök-választásról

A diákönkormányzatok a tanulóközös-
ségek érdekérvényesítő szervezetei, így
fontos, hogy kik lesznek a képviseletet el-
látó tagok. Ahhoz, hogy megfelelően mind
erkölcsi, mind jogi szempontból elláthas-
sák feladataik, az állam törvények útján
szabja meg a diákönkormányzatok jogait
és működésükhöz szükséges keretek lehe-
tőségeit. Ezek közé tartozik alapvetően a
tagok megválasztási körülményeinek sza-
bályozása. „Legfőbb rendezőelvnek az ön-
kéntességet kell tekintenünk. Tudomásul
kell venni, hogy minden hivatalos, köz-
ponti és bármely más kényszerítő eszköz
káros, és ezért pedagógiai megfontolások-
ból [is] tilos.” (Füzessy, 1993. 115.) A
DÖK-tagok megválasztásának gyakorlati
végrehajtása a „Világfa” kutatásának is
szükségszerűen egyik vizsgálandó eleme
lett. Az eredmények alapján BAZ
megyében a diákönkormányzati választá-
sok változatos képet mutatnak, bár a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tör-
vény 63. § alapján kizárólag a közvetlen és
titkos választási mód a megengedett – le-
képezve a Magyar Köztársaság parlamenti
képviselőinek szavazási rendjét. („Világ-
fa”, 2001)

A választások formái (2. ábra) közt a
kérdőívekre adott válaszok alapján vezető
szerepet foglal el a közvetett forma. A
kontrollként felvett interjúk során kide-
rült, hogy az adatközlők jelentős része
közvetett választásként értelmezte azon
eseteket is, mikor az osztályfőnök hatá-
rozza meg a tagjelölt személyét és azt osz-
tályfőnöki óra keretében megszavaztatja.
Ezen változtatás folytán az arányok a „Ta-
nári” és a „Kevert” választás irányába
mozdulnak el jelentősen. „Kevert” válto-
zat esetén általában az osztálytitkárok, il-
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letve a tanár által választott két-három
ember közül választhat a kijelölt teremben
összegyűlt DÖK nyílt szavazással a taná-
rok jelenlétében. Mindezek tükrében va-
lószínűsíthető, hogy a „Kevert” szavazás
esetében és a „Közvetett” szavazás eseté-
ben is jelentős tanári befolyásolás találha-
tó. Különösen, ha tekintetbe vesszük,
hogy az előírtaknak megfelelően csupán
az iskolák 8 százaléka jár el, a többi 92
százalék valamilyen eltérő rendszert kö-
vet. („Világfa”, 2001)

Ugyanezen változatosságot mutatja a
diákokat segítő tanárok jelölése és válasz-
tása. A fent említett törvény szerint a diá-
kok kérik fel jelöltnek a tanári karból azon
pedagógusokat, akiket alkalmasnak látnak
a feladat elvégzésére, majd a diákság köz-
vetlen és zárt szavazáson eldönti, hogy kit
választ meg a posztra. Ebbe senkinek sem-
milyen beleszólása nincs. (Bíró – Koltai –
Papp, 1996. 56.)  (1. ábra)

A résztvevő-megfigyelések és az inter-
júk információival összevetve az ered-
mény azonos. Némi finomításként meg-
jegyzendő, hogy az „iskola kijelöli” vá-
lasztási mód és az „iskola szavazást indít”
választási mód eredménye lényegében
azonos a tanár személyét illetően. A diáko-
kat hivatalból segítő tanár személyét nem
saját választásuk eredményezi, hanem el-
sősorban a tanári kar által kijelölt személy-
ről van szó. Figyelemre méltó, hogy ará-
nyaiban jelentősen magas (17 százalék) a
száma azoknak, akik nem is tudják, ho-
gyan került a diákönkormányzat segítsé-
géül az illető tanár. Mindenképp számolni
kell azzal a ténnyel is, hogy sehol nem tör-
tént utalás arra, hogy egy tanár önmagát
jelölte volna DMSP-nek.

Az iskola érdeklődéséről a diákok
problémái iránt

A szemantikus differenciál-skála öt fo-
kozata alapján a következő eredmények
születtek. Nem éri el a tíz százalékot (7
százalék) azoknak a tanároknak az aránya,
akikhez minden esetben fordulni lehet, en-
nek viszont több, mint kétszerese (15 szá-
zalék) azoké, akikhez diákjaik egyáltalán
nem fordulhatnak gondjaikkal. Ez elgon-
dolkodtató egy olyan – többszörösen hát-
rányos helyzetű – térségben, mint a vizs-
gált terület. Ehhez kapcsolódik, hogy 11
százaléka csak probléma esetén tapasztal
érdeklődést a diákok élete iránt, 28 száza-
lék vegyesnek ítéli (egyes tanárok érdek-
lődnek, más részük ellenben negatívan, il-
letve közömbösen viseltetik gondjaik or-
voslása iránt). Látszatérdeklődést (meg-
hallgatják, de tenni nem tesznek) 24 száza-
lék ítélt meg és a kérdést 15 százalékban
nem is válaszolták meg.

17 százalék ösztönzőnek tartja az iskola
vezetésének hozzáállását a diákéletre, ve-
gyesnek (egyesek ösztönzőek, mások hát-
ráltatóak, illetve közömbös hatással van-
nak) 30 százalék. További 31 százalék
semlegesnek, tehát sem ösztönző, se gátló
hatást nem tulajdonít a tantestületnek. 22
százalék abszolút nem tartja ösztönzőnek,
sőt inkább hátráltató hatást érzékel.

A tanulók 12 százaléka érdeklődik az is-
kola működése, működtetése és a felmerülő
problémák iránt,  24 százaléka csak konkrét
probléma előfordulása esetén, 58 százalék
egyáltalán nem érdeklődik és 6 százaléka
az érdeklődés várható elutasítása miatt nem
mer. Az iskola pedagógiai programjának
100 százalékos ismeretlensége a tanulók
körében, valamint hogy több, mint 95 szá-
zalékuk nem is hallott róla, egyáltalán mi
lehet ez és hol található, érdeklődésük hiá-
nyát is jelezhetnék. Az interjúk során azon-
ban fény derült arra, hogy ez teljes mérték-
ben az iskolai vezetés mulasztásának, illet-
ve szándékos információ-visszatartásának
következménye. („Világfa”, 2000) 

Az előző kérdéskörhöz is szorosan tar-
tozik a retorzióktól való félelem, amelyet
több szempontból járt körbe a vizsgálat.
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2. ábra. A DÖK-tagok megválasztási formáinak
iskolánkénti megoszlása (1; 2)



(3. ábra) Fontos volt a különbség abból a
szempontból, hogy a válaszadó a diákön-
kormányzat tagja-e, van-e tisztsége, vagy
ha tag, visel-e tisztséget. Ehhez járult hoz-
zá az iskolánkénti felmérés. A középisko-
lák háromnegyedében tartanak valamilyen
szankciótól abban az esetben, ha nem az
elvárásoknak megfelelően viselkednek.
Csak a megkérdezettek 22 százaléka vála-
szolt úgy, hogy nem számol negatív meg-
ítéléssel. A diagram egyik legbeszédesebb
momentuma, hogy a nem DÖK-tagok sok-
kal határozottabban válaszoltak. Nem volt
olyan, aki a „nem tudom” válasszal élt
volna, míg a tagok közt 10 százalék, a kép-
viselettel rendelkezők közt ennél is na-
gyobb – 14 százalék – a bizonytalanok
vagy inkább elhallgatók aránya. Az, hogy
ez a magatartás pozícióféltésből vagy ab-
ból fakad, hogy nem teljesen a saját dönté-
se volt a tisztség elvállalása (hiszen sok
helyen az osztályfőnök jelölte ki erre a

posztra), közrejátszhat az adatok ilyen irá-
nyú alakulásában. Mindemellett általáno-
san 60 százalék fölötti a különböző retor-
zióktól tartók száma. („Világfa”,  2001)

A DÖK-iskola viszonyról

A konfliktusok az iskolában leggyakrab-
ban vagy a kommunikáció zavaraiból, vagy
az iskola hierarchikus rendjéből erednek. 

A felelősség, amelyet a diákönkormány-
zat tagjai az egyik szituációban átéreznek,
nem válik egykönnyen személyiségük al-
kotóelemévé. Nem a tanárok lesznek azok,
akik mindenféle moralizálással vezetővé
nevelik őket. A szituációk láncolata fogja
őket nevelni, a helyzetek sora, amelyben
kénytelenek lesznek vezetőként funkcio-
nálni, mert ha nem így funkcionálnak, fel-
számolják önmagukat mint vezetőket. A
nevelőnek épp az a feladata, hogy olyan
helyzeteket szervezzen, amelyben az egyé-
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3. ábra. Tartanak-e szankcióktól a diákok?

4. ábra. A tanári kar DÖK-höz való viszonyának megítélése (3)

2001



nek egymáshoz való viszonya megválto-
zik, méghozzá a kölcsönös tisztelet,
együttműködés, az alá- és fölérendeltség
elfogadása irányában. Nem az egyént kell
célba vennie, hogy mindenféle ráolvasással
és szívhez szóló prédikációval előbb meg-
győzze, mielőtt belehelyezi egy közösségi
szituációba. (Loránd, 1994. 150.) Termé-
szetesen óriási feladat annak a demokrati-
kus rendszernek a működtetése, melyet
még maguk a törvényhozók és a nevelők
sem tudtak teljes mértékben elsajátítani. 

A nehézségek okait megfelelően repre-
zentálja a „Deáktér” program keretében vég-
zett kutatás. A diákok megítélése szerint az
iskolai vezetés DÖK-hoz való hozzáállását a
diagramok adatai szemléltetik. (4. ábra)

Az adatok szerint mára a tanárok 9 szá-
zaléka vélekedik úgy, hogy a diákok tud-
nak önállóan is dolgozni, fel tudják mérni
az igényeket, és meg is tudják valósítani a
kitűzött programokat. Sajnálatos és figyel-
meztető, hogy ez alig több, mint fele az
előző felmérés adatainak. Elég figyelem-
reméltó az a tény is, hogy több mint két-
szeresére nőtt (17 százalék – 44 százalék)
azon tanárok száma, akik csak saját elkép-
zeléseik végrehajtó eszközeként kezelik a
DÖK-öt, ezzel automatikusan megkérdő-
jelezve a fiatalok döntésképességét, vala-

mint csökkentve azt az önbizalmat és ma-
gabiztosságot, ami nélkül bármiféle érdek-
védelem, illetve más tevékenység sikerte-
lenségre van kárhoztatva. A diákok 1/3-a
vélekedik úgy, hogy a pedagógus segít kis
dolgokban, de nagyobb, jelentősebb prob-
lémák esetén nem biztosít támogatást. El-
lenben a tanulók szerint egyre kevesebb
(21 százalék – 13 százalék) a pedagógusok
közt a szimpla, kötelesség-jellegű munka. 

Az előző adatcsoportot kiegészíti a jelen-
legi segítő pedagógus diákönkormányzat-
hoz való hozzáállásának elemzése. (5. ábra)
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6. ábra. A DMSP tulajdonságai a diákok elvárásai alapján

5. ábra. A jelenlegi DMSP hozzáállása (4)



A segítő tanárok az iskolai vezetésnél
nagyobb arányban (24 százalék) biztosít-
ják a szabadabb működést, viszont 42 szá-
zalék azoknak az aránya, akik csak kis dol-
gokban támogatják a tanulóikat. 12 száza-
lékkal nagyobb ez az arány, mint a teljes
tanári kar esetében volt, és jól összecseng
a diákokat visszatartó, irányító tantestületi
szándékkal. Ennek ellenére csökken az
irányító DMSP-k aránya, amely előremu-
tató adat lenne az iskolai vezetéshez ké-
pest, de a 24 százalék így is túl nagy a di-
ákok által elvártakhoz viszonyítva. („Vi-
lágfa”, 2001) 

A 6. ábra diagramjából jól kiolvasható,
hogy a diákok érdekeit szem előtt tartó, se-
gítőkész emberre van szükség, aki elköte-
lezettséggel és elég diplomáciai érzékkel
rendelkezik ahhoz, hogy közvetítő szere-
pet töltsön be tanártársai és a diákság kö-
zött. Lényeges szempont volt a megkérde-
zetteknél, hogy ne irányító magatartást
gyakoroljon, hanem koordinátorit, amely
lehetővé teszi a tanulói ötletek megvalósí-
tását. Az elvárások között negyedik helyen
áll, hogy maga is képzésekre járva bővítse
látókörét és a kapott információkat adja át
a diákoknak. 

Egyáltalán nem meglepő ez a hozzáál-
lás, mivel a hivatalból segítő tanár szemé-
lyét nem a diákok saját választása eredmé-
nyezi, hanem elsősorban a tanári kar által
kijelölt személyről van szó. Ez a tanár az
interjúk szerint is elsősorban uralkodik a
DÖK munkája felett, illetve nagy hányada
maximum kisebb, egyszerűbb, végrehajtói
feladatokat engedélyez számára. 

Kiemelten kell kezelni azon DMSP-k
helyzetét (2000-ben 13 százalék), akiket a
diákok elsősorban a segítő, támogató és
önálló működést biztosító tanárok közé so-
roltak, de – bár őszinte érdeklődéstől és
segítőkészségtől hajtva tennék – nem vé-
gezhetik munkájuk megfelelően, mivel az
iskolai vezetőség ezt nem nézi jó szem-
mel, sőt sok esetben korlátozza, retorzió-
kat előrevetítve fenyegeti is. Minél erőseb-
ben befolyásoló a vezetés, annál kevésbé
alkalmas a diákönkormányzat  valódi cél-
jainak megvalósítására, hiszen ezen struk-
túra nem azért jött létre, hogy plusz teher-

ként vetődjön fel, hanem hogy a gyakorlat
segítségével a leghatékonyabb módon biz-
tosítsa a következő nemzedékek számára a
demokratikus intézményrendszer elsajátí-
tását. („Világfa”, 2001)

A diák-DÖK viszonyról

Adott kérdéskörben a résztvevő-megfi-
gyelések és interjúk során észlelt émikus
kategóriák konceptualizálása után négy fő
említett viszonyulási motívum merült fel a
nem DÖK-tag diákok körében. Ezek a kö-
vetkezők:

Mennyire keresik problémáik esetén a
DÖK-öt? A 2000-ben történt felmérés al-
kalmával a szemantikus differenciálskála
öt fokozata az alábbi eredményeket hozta:
abszolút mértékben: 14%, elfogadható
mértékben 14%, közepes mértékben: 29%,
elenyésző mértékben: 29%, nem: 14%. A
kapott kép azt mutatja, hogy a diákok na-
gyobb hányada közepes, illetve elenyésző
mértékben keresi problémák esetén a
DÖK segítségét. 

Élveznek-e előnyöket a DÖK tagjai a
diáktársaik szerint? A válaszok a követ-
kező arányban oszlottak meg a tanulók
feleletei alapján felállított három kategó-
ria között: igen: 57%, nem: 14%. Bizo-
nyos területeken: 29%. Az eredmények-
ből világosan látszik, hogy a tanulók je-
lentős része előnyökkel járónak tartja a
DÖK-tagságot. 

Milyen mértékben diszkriminálja a
DÖK tagjait a diákok közössége? Az ötfo-
kozatú skálán a következő eredmények
születtek: elfogadható mértékben: 57%,
elenyésző mértékben: 29%, nem: 14%.
Összevetés után megállapítható, hogy a
DÖK-tagok megítélés szempontjából
megkülönböztetett jelzővel láthatók el. 

Mennyire tartják megfelelőnek a
DÖK-tagok szerepvállalásukhoz mért
felkészültségét?

Ebben az esetben az adatközlők közt
már az érintettek is szerepeltek. A vála-
szok a információk által közölt émikus fo-
galmak alapján felállított kategóriák közt a
7. ábra diagramján ábrázolt arányban osz-
lottak meg. 
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A diákság Diákönkormányzathoz, a
DÖK tagjaihoz, tisztségviselőihez való vi-
szonyulása mindenképp összefügg saját
érdeklődésük, informáltságuk, elvárásaik
mértékével, minőségével is. Ezeket nagy-
mértékben befolyásolják a személyes kör-
nyezetükben, a szocializáció során tapasz-
taltak. Az interjúk, kérdőívek, résztvevő
megfigyelések információinak és adatai-
nak összevetése után megállapítható, hogy
a DÖK tagjainak elsődleges hiányossága a
tájékozatlanság és a képzetlenség. Aktivi-
tásuk és hivatástudatuk hiánya elsősorban
a tanári testület felől érzett fenyegetettség-
nek köszönhető, illetve annak a körül-
ménynek, hogy elsősorban nem önként
vállalt, hanem kényszerből felvett tisztség-
ről van szó. Ide sorolható az a körülmény
is, hogy diáktársaik diszkriminációja, va-
lamint érdeklődésének, mozgósíthatóságá-
nak hiánya is munkájuk hatékonyságát ne-
hezíti. Mindenképp ki kell emelni azt a
tényt, hogy a képzés, a tájékoztatás és a ta-
nári segítségnyújtás iránt magas fokú
igényt támasztanak. Ezek hiányát elsősor-
ban hatékonyságuk növelése és személyes
ambícióik szempontjából akarják meg-
szüntetni. Mind a joggyakorlás, érdekkép-
viselet, mind a rendezvényszervezések,
anyagiak szerzése és a tájékozottság növe-
lése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy
nagy többségük még csak kialakulóban le-
vő személyiséggel rendelkezik, kommuni-
kációs képességeiket elsősorban a média
és az ismertetett iskolai feszült viszonyok

formálják. Tanáraiktól és főleg a DMSP-
től elsősorban a segítségnyújtást és a prob-
lémáik megoldásának érdekében végzett
közvetítői szerepet várják. A GYIÖK-tól
(Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat)
szintén a segítséget hangsúlyozzák. A kér-
dések azon fajtáinál, amelyben valamilyen
konkrét szervezet, illetve személy irányá-
ban történő viszonyulás szerepel, nem ma-
rad el a válaszok közt a szervezettség ki-
építése. Igénylik, hogy problémáik és vi-
szonyaik magasabb fórumok felé is közve-
títhetők legyenek, illetve a kapcsolatte-
remtés (rendezvények) fontosságát tájéko-
zottságuk, képzettségük és hatékonyságuk
érdekében hangsúlyozzák.

A DÖK hatékonysága és az útkeresések
irányai

Ha vannak is „házi kísérletek” diákön-
kormányzat szervezésére és működtetésé-
re, akkor azok általában túlságosan is sze-
mélyfüggőek (a segítő tanár pedagógiai
ethosza, az igazgató, illetve a tantestület
értékválasztása és toleranciája, a diákveze-
tők kiválasztásának esetlegessége okán),
emellett rendkívül kiszolgáltatottak a –
gyakorlatilag általános – feltételhiánynak
(saját források, helyiséghasználat, a segítő
pedagógus munkájának erkölcsi és anyagi
elismertsége, pontosabban ezek hiánya
miatt), valamint kiszámíthatatlanul sérülé-
kenyek, mivel szervezettségük, a működés
formalizáltsága, a jogok és kötelességek
tisztázottsága és garanciái, a hatékonyság-
hoz szükséges állampolgári technikák is-
meretlensége és a sikeres konfliktuskeze-
léshez elengedhetetlen – legalább elemi
szintű – problémamegoldási rutinok hiá-
nya többnyire csak heroikus és lelkes, de
infantilis rögtönzéseket tesz lehetővé.
Rendszerint két iskolaváros két szomszéd
iskolája sem tud a másikról. Ha van is egy
iskolában diákönkormányzat, az a jellem-
ző, hogy maga a diákönkormányzat is ke-
veset tud önmagáról, szinte soha nincs
„emlékezete”, s ritkán fordul elő, hogy
„kottából” játszik (tudniillik szisztemati-
kusan átgondolt tervet készít és saját cse-
lekvési programjához szervezi a szükséges
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7. ábra. Mennyire felel meg a DÖK tagjainak
személyisége, felkészültsége az általa vállalt 

szerepnek?



feltételeket, ciklikusan értékeli a vállalt
célok szerinti eredményeit stb.). Az iskola
közvéleménye és közérdeklődése számára
is leginkább perifériális jelentőségű saját
diákönkormányzatának tüsténkedése, s ez
magától értetődően mindenhol így van és
így is marad, amíg a diákönkormányzat
nem tud valódi, tétre menő folyamatok ko-
molyan számításba veendő tényezője
lenni. (Papp, 1993. 296.) 

Hát igen, a rendszer alapos és körülte-
kintő munkával felépíthető, az üzemben-
tartás viszont nagyon sérülékeny. Ez kö-
vetkezhet a generális felhatalmazásból is,
hiszen a mandátum tartalmának és terje-
delmének kontúrtalansága miatt a képvise-
lő rendre csak a saját helyzetértékelésére
támaszkodhat. Ütközéskor magára marad,
gyakorlatilag bármelyik vissza nem iga-
zolt akciója elvékonyíthatja mandátumát,
a belső bizalomvesztés miatt tárgyalóké-
pessége megrendül vagy meg is szűnik.
Gondot jelent a diákképviselők csoportjá-
nak mindenkori és teljesen természetes he-
terogenitása. Ez azt jelenti, hogy vagy in-
formálatlanok a választók, vagy erős be-
avatkozás következtében alkalmatlan, il-
letve peremhelyzetű vagy katasztrofálisan
járatlan diák „nyeri el” a képviselői meg-
bízást. A konvencionális mód szerint a vá-
lasztás után a képviselő rendszerint csak
azt tudja, hogy ő, íme, képvisel, de rend-
szerint okkal tanácstalan, hogy konkrétan
mit is képviseljen. Hiányzik, vagy csak ke-

vés információja van a hozzá elszivárgó
ügyek (a „tényállás”) részleteiről, előzmé-
nyeiről, s ha mégis vehemensen ütközik,
akkor rendre kiderül, hogy a háta fedezet-
len, a konkrét akció könnyen kifogásolha-
tó a másik oldalról, mondván: „saját állás-
pontját, személyes értékelését, netán érde-
keit viszi a tárgyalásra”. (Pál, 1993b.
262–263.) Mivel a közvetlen veszély for-
rása az is, hogy érez, csökkentenie kell ér-
zékenységét is. Többnyire bőségesen el is
látják ilyen tanácsokkal („Mit kínlódsz ve-
le?” „Ne szívd mellre!”), s ha körülnéz,
akkor csak úgy hemzsegnek körülötte a
követésre felszólító minták. Érzéketleníti
tehát magát, s a baj – már ami annak meg-
élését illeti – rajta kívül kerül, s ez a fásult-
ság „megóvja” életét. Az életét, s nem an-
nak minőségét. (Pál, 1992. 11.)

A fenti viszonyok közt élnek a diákok.
Ezek figyelembe vételével sokkal egyér-
telműbben értelmezhető az iskola iránti ér-
deklődésük nagyfokú hiánya, a tantestület
ösztönző hatásának közömbös állapota, a
DÖK tekintélyének közepes jellege. Ért-
hetővé válik, hogy a fenti kép miatt bizal-
matlanabbak, előítéletesek a DÖK-val
szemben. Ezt mutatja a hatékonyságáról
kialakult vegyes, két középfokozat közt
billegő vélemény is. (8. ábra)

A diákság a DÖK hatékonyabb műkö-
déséhez és működtetéséhez vezető főbb
irányvonalakat a kérdőívekre adott vála-
szok során a következő hangsúlyosabb
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8. ábra. A DÖK hatékonyságának megítélése



émikus kategóriákban jelölte meg (a kate-
góriák sorrendje igénylésük mértékének
nagysága szerint kerül felsorolásra):

– anyagi támogatás (pályázati lehetősé-
gek és önálló iroda, termek, technikai esz-
közök);

– szabadság (gazdasági függetlenség,
érdekvédelem, választási viszonyok de-
mokratizálása, vélemény és joggyakorlat
szabadsága);

– tanári együttműködés (teljes körű tá-
mogatás, tájékoztatás, érdeklődés és segít-
ségnyújtás);

– információáramlás (újság, rádió sza-
bad működtetése);

– diákok együttműködése (több közös
program, intenzívebb érdeklődés és aktí-
vabb részvétel);

– képzés (főleg jogi tanácsadás, mentál-
higiénés és kortárssegítő képzés);

– magasabb szintű szervezettség.
A diákokkal készült interjúk és a kérdő-

ívekre adott válaszok alapján kitűnik, hogy
a DÖK hatékonyabb működéséhez, a diák-
élet pozitív megéléséhez – az országos ál-
lapotokra általánosan jellemző anyagi gon-
dok után – első helyen a szabadság (ebben
a vélemény, választás, a joggyakorlás, az
önálló gazdálkodás szabadságát értik első-
sorban), ezután a tanári hozzáállás, segít-
ségnyújtás és az információáramlás terüle-
tén éreznek nagyfokú hiányosságokat. 

Jegyzet

(1) Közvetlen: A diákság saját kezdeményezéssel egy-
öntetűen egyszerre (minden osztály és csoport) titkos,
illetve nyílt szavazással dönt a tagok személyéről.
Közvetett: Osztályonként több javasolt jelölt közül,
osztályon belül történő titkos, illetve nyílt szavazás-
sal döntenek a tagok személyéről.
Tanári: A jelölteket tantestületi kijelölés alapján vá-
lasztják, illetve a döntés nincs szavazásra bocsátva.
Kevert: Egyéb választási formák.
(2) DÖK önállóan dönt: A DÖK tagjai a többi tanuló
véleményegyeztetése nélkül választják.
DÖK szavazást indítványoz: A DÖK saját kezdemé-
nyezéssel javaslatot tesz több tanárjelöltre, melyek
közül a diákság nyílt, illetve titkos szavazás útján
választ.
Az iskolavezetés kijelöli: Az iskolai tantestület saját
hatáskörében jelöl ki tagjai közül egy személyt.
Az iskolavezetés szavazást indít: Az iskola tantestü-
lete által javasolt személyek közül a diákság szavazás
útján választ.

(3) A kategóriák értelmezésének módja:
Kötelességből: A segítségadás a törvényben megha-
tározott követelmények lehető legkisebb mértékű be-
tartása.
Segítő, támogató, de irányító:  A döntés a tantestület ré-
széről történik, a DÖK csak végrehajtó szerepet tölt be.
Segítő, támogató és enged önállóan működni: Teljes
mértékű szabadságot és joggyakorlatot biztosít, vala-
mint ebben segít és támogat is.
Segítő, támogató, de csak egyszerű dolgokban: A
szabadságot és a döntési jogot csak bizonyos terüle-
teken engedik érvényesülni (pl. rendezvényszervezé-
sek). Az érdekképviseleti és más fontosabb tevékeny-
ségeket érintő kérdésekben a döntéshozatalt a tantes-
tület saját jogának tekinti.
Elutasító: Abszolút mértékben elutasít minden jelle-
gű diákkezdeményezést, a joggyakorlást, érdekkép-
viseletet és szinte minden – a törvényekben megsza-
bott – rendelkezést.
(4) A kategóriák értelmezésének módja:
Kötelességből: A segítségadás a törvényben megha-
tározott követelmények lehető legkisebb mértékű be-
tartása.
Segítő, támogató, de irányító:  A döntéshozatal a ré-
széről történik, a DÖK csak végrehajtó szerepet tölt-
het be.
Segítő, támogató és enged önállóan működni: Teljes
mértékű szabadságot és joggyakorlatot biztosít, vala-
mint ebben segít és támogat is.
Segítő, támogató, de csak egyszerű dolgokban: A
szabadságot és a döntési jogot csak bizonyos terüle-
teken engedi érvényesülni (pl. rendezvényszervezé-
sek). Az érdekképviseleti és más fontosabb tevékeny-
ségeket érintő kérdésekben a döntéshozatalt a saját
jogának tekinti.
Elutasító: Abszolút mértékben elutasít minden jelle-
gű diákkezdeményezést, a joggyakorlást, érdekkép-
viseletet és szinte minden – a törvényekben megsza-
bott – rendelkezést.
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Az utóbbi években az iparban, a ke-
reskedelemben, a hivatalokban és
az élet számos más területén egyre

szélesebb körben alkalmaznak digitális,
számkijelzéses műszereket, eszközöket a
korábbi, skálával, mutatóval ellátott készü-
lékek helyett. Az iskolai munka különböző
mutatóinak mérésében a digitális eszközök
ugyancsak nagy szolgálatot tehetnek.

Mérés az iskolában

A tantervek több tantárgyból is meghatá-
rozzák azokat a mennyiségeket, amelyeknek
a mérésében gyakorlottságot, „jártasságot”
kell elérniük a tanulóknak. A mérés során
nagyságrendi elképzelésük alakul ki a tanu-
lóknak például arról, hogy mekkora egy-egy
tárgy hosszúsága, területe, térfogata, tömege,
súlya, hőmérséklete, mekkora a rúdelem, a
zsebtelep feszültsége, a vezetéken áthaladó
áram erőssége. A különböző mennyiségek
ismételt mérése révén kialakul a tanulókban
az a képesség- és készségrendszer, amely
adekvát módon az adott mérés egyre precí-
zebb elvégzésében nyilvánul meg. A mérési
eredmények rendezett, áttekinthető formá-
ban történő feljegyzése jó alapot szolgáltat a
kapott eredmények értékeléséhez, az egyes
mennyiségek közötti összefüggések felisme-
réséhez, következtetések levonásához. Az is-
kolában elvégzett mérések tehát – azon túl,
hogy egy-egy konkrét mérési eredményhez
juttatják a tanulókat – széleskörű megalapo-
zást jelentenek a további ismeretszerzéshez
és a kapcsolódó képességek, készségek fej-
lődéséhez. 

Az általános iskolában a tanulók a mate-
matika, a természetismeret, a biológia, a
földrajz, a fizika, a kémia és a technika
tananyagának a feldolgozása során végez-
nek méréseket. Az iskolák döntő többségé-
ben a jelenlegi gyakorlat szerint e mérése-
ket „hagyományos” karos mérleggel, illet-
ve skálával, mutatóval ellátott műszerek-
kel, eszközökkel végzik. E készülékek al-
kalmazása azonban nagyon időigényes, és
elég sok hiba adódik a skálaleolvasásból. 

Amikor például a karos mérleggel meg-
mérjük az alma tömegét, akkor az egyik
serpenyőbe tesszük az almát, s a másik
serpenyőbe annyit teszünk a mérősorozat
(„súlysorozat”) egyes darabjaiból, hogy a
mérleg egyensúlyban legyen. Ezután ösz-
szeszámoljuk a mérősorozat serpenyőben
levő darabjait, s ezzel lesz egyenlő az alma
tömege. Tapasztalataink szerint egy ilyen
mérés 8–10 percig tart. Külön gondot je-
lent a tanulók számára, ha a mérősorozat
egyes darabjain dkg, a kisebbeken pedig
gramm mértékegység szerepel. 

További hibaforrást jelent az olyan mé-
rés, amikor az edényben levő folyadék tö-
megét akarjuk meghatározni. Ebben az
esetben az előző eljárást követve először
megmérjük az üres pohár tömegét. Ezután
folyadékot öntünk a pohárba, s megmérjük
a pohár és a folyadék együttes tömegét. A
két mennyiség különbsége adja a folyadék
tömegét. 

A mérőhenger, az erőmérő, a légnyo-
másmérő, a hőmérő, a feszültség- és
áramerősség-mérő használata során skálá-
ról kell leolvasnia a tanulónak az adott
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Digitális eszközök alkalmazása az
oktatásban

Ahogy a számítógép viszonylag rövid idő alatt elnyerte a helyét az
iskola életében, ugyanígy célszerű elősegítenünk a digitális

készülékek iskolai alkalmazásának az elterjedését is. Ha el akarjuk
kerülni az iskolai oktatás és a körülöttünk levő világ fejlődése közötti
ellentmondást, akkor e területen is végig kell gondolnunk a szükséges

teendőket. 



mennyiség nagyságát. Különösen akkor
tévednek nagy számban a tanulók, ha az
egyes skálabeosztások közötti távolságok
nem egységnyi, hanem nagyobb mennyi-
séget jelölnek. (A mérőhengeren például a
0 és a 20 cm3 közötti vonalkák csak 
10 közt jelölnek, így egy-egy beosztás 
2 cm3-t jelent.) 

Még bonyolultabb a tanuló dolga, ha az
elektromos mérőműszeren több mérésha-
tár van. Attól függően, hogy melyik mé-
réshatárra kapcsolja a tanuló a vezetéke-
ket, más-más a mért mennyiség nagysága
ugyanazon mutatóállás esetén. Az egyik
tanulókísérleti műszeren például a skála-
beosztás 0-tól 6-ig terjed. Amikor a tanuló
a műszert a 3 amperes méréshatárra kap-
csolja, és a mutató a 6-os beosztásig tér ki,
akkor 3 A az áram-
erősség; ha pedig a
4-es beosztásig tér ki
a mutató, akkor 2 A
a mért áramerősség.
Amikor pedig egy
másik áramkörben
végzett mérés során
a 0,6 A-es mérésha-
tárra kapcsolja a ta-
nuló a műszert, és a
mutató most is a 6-
os beosztásig tér ki,
akkor ebben az eset-
ben 0,6 A az áram-
erősség; ha pedig a 4-es beosztásig tér ki a
mutató, akkor 0,4 A a mért áramerősség. A
helyes eredmény megállapításához az ará-
nyosságról tanult ismeretek alkalmazásá-
ra, s ezen belül egy sor logikai lépés meg-
tételére van szükség. 

Sajnos, a tapasztalatok szerint a tanulók
elég gyakran követnek el hibát az ilyen jel-
legű feladatok megoldásában. Példaként
említjük, hogy a Kiss Árpád OKSZI Méré-
si Központ (illetve a jogelődje) által 1999-
ben végzett felmérés szerint az áramerős-
ség mérésére vonatkozó feladat megoldá-
sában 34 százalékos, 2000-ben a feszült-
ség mérésével kapcsolatosan pedig mind-
össze 28 százalékos átlagteljesítményt ér-
tek el a vizsgálatban részt vett 8. évfolya-
mos tanulók.

Mindezt figyelembe véve célszerű minél
több területen áttérnünk a „hagyományos”
mérőeszközök használatáról a digitális, szám-
kijelzéses műszerek alkalmazására. Ezzel kap-
csolatosan a következő pedagógiai tényekkel
és szakmai előnyökkel számolhatunk:

– a tanulóknak az eddigiekhez képest
más képességeket, készségeket kell elsajá-
títaniuk, mint a skálával, mutatóval ellátott
műszerek használata esetén; 

– ezek a kialakuló képességek, készsé-
gek elősegítik, megalapozzák a későbbiek
során, a gyakorlatban is alkalmazott digi-
tális eszközök használatát;

– jelentős időnyereséget jelent a digitá-
lis eszközök alkalmazása;

– egyszerűbbé, pontosabbá válik a mért
mennyiség meghatározása;

– egyes digitális
műszerekkel olyan
mennyiségeket is
mérhetünk, amilye-
nekre az eddig alkal-
mazott eszközökkel
nem volt lehetőség
(például az ellenállás
mérése a feszültség-
és áramerősség-mérő
műszerrel);

– minimálisra csök-
ken a mérési hiba, így
a korábbinál sokkal
több tanuló jut siker-

hez, s ez pozitívan hat vissza a tanulásra. 
Felmerülhet a digitális készülékekkel

szemben az az ellenvetés, hogy a tanulók
nem ismerik a működési elvüket. Ez igaz,
de ezt a követelményt más „hagyomá-
nyos” mérőeszközökkel kapcsolatosan
sem tudjuk teljesíteni. Gondoljunk csak
arra, hogy a hőmérőt is előbb használják a
tanulók, mint ahogy a hőtágulás jelenségét
megismernék; a mutatóval, skálával ellá-
tott feszültség- és áramerősség-mérőt is
előbb használják, mint ahogy az elektro-
mos áram mágneses hatását megismernék
a fizika órán. Ehhez hasonlóan elfogadha-
tónak tartjuk azt is, hogy a digitális készü-
lékeket is előbb használják a tanulók, mint
ahogy megismerik azok működési elvét
későbbi tanulmányaik során.
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Segítheti a digitális 
készülékek használatának elter-

jedését, ha a megjelenő 
tankönyvek –

az eddig is alkalmazott 
eszközök mellett – alternatív
megoldásként olyan mérési 

feladatokat is 
tartalmaznának, amelyek a 

digitális mérőműszerek
alkalmazásával 
oldhatók meg. 



Néhány példa a digitális készülékek 
alkalmazására

Tömegmérés
Meg akarjuk mérni az alma tömegét.

Bekapcsoljuk a készüléket, rátesszük az
almát, s leolvassuk a kijelzőről a tömeg
mérőszámát. A mérleg grammban kifejez-
ve mutatja az eredményt. A mérés mind-
össze 6–8 másodpercet vesz igénybe.

Ha a pohárba öntött víz tömegét akarjuk
megmérni, akkor először az üres poharat
helyezzük a mérlegre. A kijelzőről leolvas-
suk a pohár tömegét. Ezután vizet öntünk
a pohárba, majd újra leolvassuk a kijelző
által mutatott értéket. A két mérési ered-
mény különbségéből számíthatjuk ki a víz
tömegét. A digitális mérleg azonban lehe-
tőséget nyújt arra is, hogy ennél még egy-
szerűbben határozzuk meg a pohárba ön-
tött víz tömegét. A mérlegre tesszük a po-
harat, majd egy gombnyomással „táráz-
zuk” a mérleget. A kijelző ebben az eset-
ben 0-t mutat. Ha vizet öntünk a pohárba,
akkor most közvetlenül a víz tömegét ol-
vashatjuk le a mérlegről, minden külön
számítás nélkül. 

Ez a mérési mód nagyon egyszerű lehe-
tőséget kínál a különböző folyadékok tér-
fogata és tömege közötti összefüggés meg-
határozásához. A digitális mérlegre he-
lyezzük a mérőhengert, majd kitárázzuk a
mérleget. Ezután például 20 cm3 étolajat
öntünk a mérőhengerbe. Leolvassuk a ki-
jelzőről az étolaj tömegét (16 g). Ezt köve-
tően annyi olajat öntünk a mérőhengerbe,
hogy összesen 40 cm3, majd 60 cm3, 
80 cm3 és 100 cm3 térfogatú olaj legyen a
mérőhengerben. Mindegyik esetben leol-
vassuk a mérleg által mutatott tömeget. Az
adatokat táblázatba foglaljuk. (ld. 1.
táblázat)

A táblázat adatai alapján részletesen ele-
mezhetjük az étolaj tömege és térfogata kö-
zötti összefüggést: megállapíthatjuk, hogy
ahányszor nagyobb az étolaj tömege, ugyan-

annyiszor nagyobb a térfogata is; vagyis az
étolaj térfogata és tömege között egyenes
arányosság van. Ha pedig kiszámítjuk bár-
mely adatpár alapján a tömeg és a térfogat
hányadosát, akkor mindegyik esetben
ugyanazt az eredményt kapjuk, s meghatá-
rozhatjuk az étolaj sűrűségét (0,8 g/cm3).

A taneszközöket gyártó és forgalmazó
cégek többféle változatban forgalmaznak
digitális mérlegeket. Ezek mellett az
elektromos cikkeket árusító üzletek egy
része is kínál olyan digitális „háztartási”
mérlegeket, amelyek alkalmasak iskolai
használatra is. 

Időmérés
Sport- és játéküzletekben számkijelzé-

ses stopperórát is lehet vásárolni. Ezt a ké-
szüléket nemcsak a sporteredmények mé-
réséhez, hanem számos tantárgy tananya-
gának a feldolgozásához is felhasználhat-
juk. Segítségével meghatározhatjuk példá-
ul pulzusunk percenkénti számát; vagy azt
az időt, amely alatt a labda különböző ma-
gasságokból a földre esik; megmérhetjük
vele valamely út megtételéhez szükséges
időt; felhasználhatjuk a sebesség fogalmá-
nak a megalapozásához, az egyenlő útsza-
kaszok megtételéhez szükséges idő méré-
séhez és sok más méréshez. A stopperóra
század másodperces időt is jelez. (A ké-
szülék egyébként „hagyományos” óraként
is használható, és jelzi a napokat is.)

Sebességmérés
A pillanatnyi és átlagsebesség fogalmá-

nak a kialakításához jól felhasználhatjuk a
tanulók többsége által ismert kerékpár-se-
bességmérőt. Miközben az egyik tanuló
például egy kört tesz meg az ilyen készü-
lékkel felszerelt kerékpárral az iskola ud-
varán, jól értékelhető adatokhoz juthatunk.
A készüléket egy mozdulattal le lehet ven-
ni a kerékpárról, s a benne tárolt adatokat
a teremben értékelhetjük. A készülék mu-
tatja a megtett utat, a kerékpározás időtar-
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tömeg 16 g 32 g 48 g 64 g 80 g
térfogat 20 cm3 40 cm3 60 cm3 80 cm3 100 cm3

1. táblázat



tamát, a maximális sebességet és az átlag-
sebességet is. 

Hőmérséklet-mérés
Autóalkatrész-boltokban és más üzletek-

ben is árusítanak olyan digitális hőmérőt,
amelyet – eredeti rendeltetése szerint – az
autó műszerfalára lehet erősíteni. A készü-
lékben levő érzékelő méri az autó belsejé-
nek hőmérsékletét. A készülékhez csatla-
kozó több méter hosszú vezeték végén egy
másik érzékelő van, amelyet az autó ka-
rosszériáján kívül kell elhelyezni. A készü-
léken levő kapcsoló segítségével választ-
hatjuk meg, hogy a kijelzőn a belső vagy a
külső hőmérséklet jelenjen-e meg. Nagy
előnye e digitális hőmérőnek, hogy tized
fok pontossággal jelzi a hőmérsékletet. 

Ezt a készüléket is sokoldalúan használ-
hatjuk az iskolában. Például: az asztalra
tesszük a hőmérőt, a vezeték végén levő
érzékelőt pedig a tábla tetejére rögzítjük.
Leolvassuk a készülékről, hogy mennyi a
levegő hőmérséklete az asztal lapjának a
magasságában. Átváltjuk ezután a kapcso-
lót, s látjuk, hogy a hőmérő néhány fokkal
többet mutat. A mennyezet közelében te-
hát magasabb a hőmérséklet, mint az asz-
tal szintjénél. Az ilyen jellegű mérésekkel
tudjuk megalapozni, illetve megerősíteni a
hideg és a meleg levegő közötti sűrűség-
különbségről, a szoba levegőjének az
áramlásáról, a szélrendszerek kialakulásá-
ról tanult ismereteket. Ezzel magyarázható
az is, hogy miért marad meg a hideg leve-
gő az áruházak hűtőpultjainak az aljában
annak ellenére, hogy a tetejük nyitott. 

Vizet engedünk egy pohárba, és hosz-
szabb ideig állni hagyjuk. Az asztalra tesz-
szük a digitális hőmérőt, a vezeték végén
levő érzékelőt pedig a vízbe tesszük úgy,
hogy az az edény alján legyen. A hőmérő-
ről először a készülékben levő, majd átkap-
csolás után a vezeték végén levő érzékelő
által jelzett értéket olvassuk le. Azt látjuk,
hogy a víz hőmérséklete néhány fokkal ala-
csonyabb, mint a levegő hőmérséklete az
asztal lapjának a magasságában. E tapasz-
talatnak az a magyarázata, hogy a párolgás
következtében csökken a víz belső (termi-
kus) energiája, csökken a hőmérséklete. 

Megemeljük a vízben levő érzékelőt, és
azt a víz felszíne közelében rögzítjük. A
készülék kijelzője néhány másodperc múl-
tán néhány tized fokkal magasabb hőmér-
sékletet mutat, mint előzőleg. A víz tehát
melegebb kissé a felszín közelében, mint
mélyebben. 

A cserepes virág földjébe szúrjuk a ve-
zeték végén levő érzékelőt. Néhány perc
múlva leolvashatjuk a kijelzőről, hogy
hány °C hőmérsékletű a virágföld. Ha át-
kapcsoljuk a készüléken levő kapcsolót,
akkor a levegő hőmérsékletét mutatja a ké-
szülék. Egyik mérésünk alkalmával a leve-
gő hőmérséklete 22,6 °C, a virágföld hő-
mérséklete 21,1 °C volt.

A gyógyszertárakban – a hagyományos
higanyos lázmérők mellett – digitális láz-
mérőket is árusítanak. Nagy előnyük e ké-
szülékeknek, hogy rövidebb ideig tart ve-
lük a test hőmérsékletének a mérése, mint
a higanyos lázmérővel. Ugyanakkor a
számkijelzés gyors és pontos leolvasást
tesz lehetővé. Mérés után nincs szükség
„lerázásra”. Van olyan változata is a láz-
mérőnek, amely század fok pontosságban
mutatja az emberi test hőmérsékletét. 

Feszültség- és áramerősség-mérés
Az elektromos szaküzletekben árusított

számkijelzéses műszerek egyaránt hasz-
nálhatók feszültség- és áramerősség-mé-
résre, illetve egyen- és váltakozóáram mé-
résére.  A méréshatár váltókapcsolóval ál-
lítható be, nagyon széles határok között.
Az  egyik ilyen műszeren például az
egyenfeszültség méréséhez 200 mV és
1000 V, egyenáram esetén pedig 20 µA és
20 A között lehet a méréshatárt beállítani
öt, illetve hat fokozatban.  

Az ellenállás fogalmának a kialakításakor
megmérjük az áramforráshoz kapcsolt fo-
gyasztó két kivezetése közötti feszültséget és
a fogyasztón áthaladó áram erősségét. E két
mennyiség hányadosaként számítjuk ki az
ellenállást. A digitális mérőműszer – e mód-
szer alkalmazása mellett – arra is lehetőséget
ad, hogy külön áramforrás alkalmazása nél-
kül közvetlenül is megmérjük valamely fo-
gyasztó ellenállását. A műszerről közvetle-
nül leolvashatjuk a fogyasztó ellenállását. 
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E mérési lehetőségnek különösen a pár-
huzamosan kapcsolt fogyasztók eredő el-
lenállásának a meghatározásakor vehetjük
nagy hasznát. Megmérjük külön-külön a
két fogyasztó ellenállását, majd párhuza-
mosan kapcsoljuk a két fogyasztót. A mű-
szerről leolvasott értékek alapján könnyen
belátható, hogy az eredő ellenállás kisebb,
mint bármelyik összekapcsolt fogyasztó
ellenállása külön-külön. Ezt az összefüg-
gést a „hagyományos” módszerek alkal-
mazása esetén csak nagyszámú feszültség-
és áramerősség-mérés és számítás alapján
tudjuk meghatározni. 

A digitális készülékek iskolai 
alkalmazásának feltételei

A digitális mérőműszerek széleskörű is-
kolai alkalmazásához a következő teendők
végiggondolását, illetve megvalósítását
tartjuk szükségesnek.

Vannak olyan iskolák, amelyek már ed-
dig is alkalmaztak digitális készülékeket
különböző tantárgyak oktatása keretén be-
lül. Célszerű összegyűjteni ezekből az is-
kolákból a módszertani tapasztalatokat.

Szükséges azoknak a képességeknek,
készségeknek a számbavétele, amelyek-
nek a kialakítása lehetséges, illetve szük-
séges a digitális műszerek alkalmazá-
sa során. 

Segítheti a digitális készülékek haszná-
latának elterjedését, ha a megjelenő tan-
könyvek – az eddig is alkalmazott eszkö-
zök mellett – alternatív megoldásként
olyan mérési feladatokat is tartalmazná-

nak, amelyek a digitális mérőműszerek al-
kalmazásával oldhatók meg. 

A digitális mérőműszerek széleskörű ta-
nulókísérleti alkalmazására – anyagi okok
miatt – csak fokozatosan kerülhet sor. E
készülékek ára azonban évről-évre csök-
ken. Egy iskolai célra is használható digitá-
lis mérleg néhány évvel ezelőtt még 
20 000 Ft fölött volt; ma már 10 000 Ft
alatt van az ára. A feszültség- és áramerős-
ség-mérő műszer 4–5 évvel ezelőtt 5000 Ft-
ba került; ma egy ugyanilyen készülék
1200 Ft-ért is kapható. Ez az ár töredéke az
iskolák többségében jelenleg alkalmazott
tanulókísérleti műszerekének. Más digitális
készülékek is egyre olcsóbban kaphatók.

Átmeneti megoldásként az is elképzel-
hető, hogy először csak egy-egy készülé-
ket vásárol az iskola az új eszközökből a
tanár számára, s csak később kerül sor a ta-
nulókísérletek végzéséhez szükséges pél-
dányszám beszerzésére.  Igaz, ebben az
esetben csak a tanár és néhány közel ülő
tanuló látja a mérési eredményt, de a to-
vábbi elemzéshez már az egész osztály fel
tudja használni a kapott adatokat. Ezen
túlmenően a tanári bemutatás is bevezetést
jelent a digitális műszerek megismerésébe,
és így is érzékelni tudják a tanulók e ké-
szülékek alkalmazásának előnyeit. A meg-
nyugtató, végérvényes megoldást termé-
szetesen az adja, ha kellő számú eszköz áll
rendelkezésre, és a tanulók maguk is elvé-
gezhetik a tananyaggal kapcsolatos méré-
seket a digitális eszközökkel. 

Zátonyi Sándor
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Amédia – és ezen belül különösen a
televízió – már nem pusztán mint a
tömegkultúra egyik megjelenítője,

hordozója, hanem mint létrehozója, te-
remtője is működik. Ha ezt a hatalmas je-
lenségkört csak egyetlen szempontból, a
természettudományokkal kapcsolatos vo-
natkozások szempontjából akarjuk vizs-

gálni, akkor is jelentősen szűkítenünk
kell vizsgálódásaink körét. Talán nem
szorul különösebb magyarázatra, hogy
választásom miért esett a science fiction
műfajára, hiszen ennek lényegéhez tarto-
zik a jelenleginél sokkal magasabb szintű
tudományos ismeretek és technikai civili-
záció elképzelése. 

Természettudományos téveszmék a
tömegkultúrában



A sci-fi leginkább az utópiával rokonít-
ható. A társadalmi utópiák azonban szinte
mindig az adott kor társadalmi létének tel-
jességéből ragadnak ki egy-egy reális vagy
ténylegesen bekövetkezhető mozzanatot
és azt teszik totálissá vagy legalábbis túl-
súlyossá. Ilyen mozzanat például Madách
falanszterében a végletekig racionalizált és
egyhangú munka, Platón Államában a tár-
sadalmi szerepek mesterséges kiosztása,
Orwellnél egy szűk csoport hatalmának
abszolúttá tétele. A mai, valóban a tömeg-
kultúra részét képező
alkotásoknál leg-
gyakrabban a kör-
nyezeti károk okozta
lehetséges katasztró-
fák víziója vetül
elénk (energiaforrá-
sok kimerülése, víz-
és élelmiszerhiány, a
káros behatások kö-
vetkeztében mutáns
élőlények megjele-
nése stb.). Ugyan-
csak jellemző téma a
számítógépek szere-
pének – vagy inkább
hatalmának – megje-
lenítése, gondoljunk
a  ,Mátrix’ című
filmre. Az utópiák
esetében ily módon
valójában nem lé-
pünk túl a valóság
határain, legfeljebb
egy-egy részletet fel-
nagyítunk, és anél-
kül, hogy különöseb-
ben mérlegelnénk vagy elemeznénk az ol-
vasottakat, látottakat, társadalmi tapaszta-
lataink alapján meg tudjuk ítélni realitásu-
kat. Nemcsak mi, felnőttek, hanem a kö-
zépiskolás korosztály is. A sci-fi esetében
azonban, ahol az elképzelt tudományos és
technikai kultúra lép az első helyre, meg-
győződésem szerint ez a realitásérzék már
nem működik. Ráadásul, szemben a társa-
dalmi utópiával, ahol az elképzelt állapot
bekövetkeztéhez gyakran valamilyen ki-
váltó ok szükséges, a sci-fiben ábrázolt ál-

lapot egy szerves, magától értetődő, szük-
ségszerűen végbemenő folyamat eredmé-
nye, ami azt az illúziót kelti, azt a hitet táp-
lálja, hogy ez valóban csak idő kérdése.

Kérdésem valójában az, hogy nyújt-e az
iskola olyan ismereteket, gondolkodási sé-
mákat, amelyek legalább esélyt adnak
ezen termékek fogyasztóinak az utópiáé-
hoz hasonló megítélésre? Megvan-e a le-
hetősége annak, hogy tapasztalataikat –
beleértve a természettudományok tanulása
közben szerzetteket is – összevessék a lá-

tottakkal, olvasot-
takkal? Vegyük fi-
gyelembe azt is,
hogy az ilyen termé-
kek (hozzávéve szá-
mos, ezekhez hason-
ló videó- és számító-
gépes játékot is) ifjú-
ságunk nagy részé-
nek kultúrájához
h o z z á t a r t o z n a k .  

Az általam ismert
„alkotások” közül
az ,Űrszekerek’
(,Star Trek’) című
sorozatot találtam
legalkalmasabbnak
arra, hogy konkrét
dolgokról tudjunk
beszélni. Példáimat
a Voyager nevű csil-
laghajó kalandjairól
szóló szériából vet-
tem. Az űrhajó –
számunkra mellékes
okok miatt – a vi-
lágegyetem egy igen

távoli részébe, kb. 70 000 fényévnyire (!)
kerül, és hosszú éveken át küzd a hazaju-
tásért.  (1)

Az alábbi listán egy kis szemelvény lát-
ható az ,Űrszekerek’ „szakkifejezéseiből”.
A lista rendkívül heterogén minden szem-
pontból: melyik tudományággal hozható
kapcsolatba; mennyire általános; egy átfo-
gó elméletről, jelenségkörről vagy egy
technikai eszközről van-e szó. Hangsúlyo-
zom, mindegyik létező, mindennapos do-
log a sorozatban. A sorozatot nem ismerők
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A sci-fi leginkább az utópiával ro-
konítható. A társadalmi utópiák
azonban szinte mindig az adott
kor társadalmi létének teljességé-

ből ragadnak ki egy-egy reális
vagy ténylegesen bekövetkezhető
mozzanatot és azt teszik totálissá
vagy legalábbis túlsúlyossá. Ilyen

mozzanat például Madách fa-
lanszterében a végletekig raciona-
lizált és egyhangú munka, Platón
Államában a társadalmi szerepek
mesterséges kiosztása, Orwellnél
egy szűk csoport hatalmának ab-
szolúttá tétele. A mai, valóban a
tömegkultúra részét képező alko-

tásoknál leggyakrabban a környe-
zeti károk okozta lehetséges ka-

tasztrófák víziója vetül elénk
(energiaforrások kimerülése, víz-
és élelmiszerhiány, a káros beha-
tások következtében mutáns élőlé-

nyek megjelenése stb.). 



kedvéért némelyikhez érdemes némi ma-
gyarázatot fűzni.

Transzportálás: a transzporter képes bár-
milyen objektumot (élőlényeket is) akár
több ezer kilométer távolságra „átsugároz-
ni”. Replikátor: az eszköz verbális utasítás-
ra bármilyen tárgyat materializál, amely-
nek leírása megtalálható a számítógép
adatbankjában. Térváltás, szubtér: az űrha-
jó a „térhajtómű” segítségével „átvált” a
normál téren kívüli szubtérbe, és így fény-
sebességnél nagyobb sebességgel képes
haladni. Féregjárat: egy olyan különleges
térrész, amelybe bekerülve pillanatok alatt
az Univerzum igen távoli részébe lehet jut-
ni. Trikorder: egy olyan eszköz, amellyel
minden részletre kiterjedő anyagszerkezeti
vagy orvosdiagnosztikai vizsgálatokat le-
het végezni, anélkül, hogy a vizsgált objek-
tumhoz hozzáérne. Erőterek, sugárzások;
más életformák, értelmes fajok, DNS-szer-
kezet átrendezése; fénysebesség túllépése;
mesterséges gravitáció; időanomáliák; szá-
mítógép által vezérelt hologramok: ezzel a
módszerrel élőlényeket, tárgyakat, sőt, tel-
jes környezetet lehet szimulálni. Az űrhajó
orvosa például egy ilyen hologram, amely
önfejlesztő programmal rendelkezik, így
tulajdonképpen a mesterséges intelligencia
egy formájának tekinthető.

A következő listán feltüntettem azokat a
tudományterületeket, amelyekkel kapcso-
latos ismeretek szükségesek lennének a je-
lenségek mibenlétének megértéséhez –
pontosabban megsejtéséhez, illetve lehet-
ségességének mérlegeléséhez. Mint látha-
tó, szinte mindegyik a tudományok 20.
századi eredményeit jelenti. Transzportá-
lás, replikátor: részecskefizika, kvantum-
mechanika; térváltás, féregjárat, szubtér:
relativitáselmélet, kozmológia; trikorder:
?; erőterek-sugárzások: részecskefizika,
összes kölcsönhatás; DNS-szerkezet át-
rendezése: genetika, biokémia, ?; fényse-
besség túllépése: relativitáselmélet; mes-
terséges gravitáció: relativitáselmélet, ré-
szecskefizika; időanomáliák: relativitásel-
mélet; számítógép által vezérelt hologra-
mok: számítástechnika, holográfia.

A felsorolás kissé hiányos: a kérdőjelek
a tanácstalanságot jelzik, és a szóba jöhető

tudományterületek közül is csak azok sze-
repelnek, amelyek legalább részben szere-
pelnek a természettudományos tárgyak
érettségi követelményrendszereinek jelen-
legi változatában. Csak jelzésképpen,
hogy ezek milyen mennyiségű és mélysé-
gű ismeretet jelentenek középszinten pél-
dául fizikából: az elemi részek közül csak
a proton, neutron és elektron szerepel,
ezek is gyakorlatilag csak az atomban kö-
tött állapotban; kvantummechanikából az
elektron és a fény kettős természete, illet-
ve az energia kvantáltsága, továbbá az
atommodell egyes sajátosságai; a relativi-
táselméletből csak az E = mc2 összefüg-
gés, anélkül, hogy az elmélettel össze len-
ne kötve. Emelt szinten szerepelnek ugyan
a speciális relativitáselmélet alapgondola-
tai, a gravitáció problémaköre azonban az
általános relativitáselmélet része. A köl-
csönhatások közül (ha a gravitációt is an-
nak tekintjük) három szerepel. Kozmoló-
giából az Ősrobbanás-elmélet és néhány
csillagászati objektum tulajdonságai for-
dulnak elő.

A fizika érettségi követelményrendsze-
rével kapcsolatos közvéleménykutatás
egyik eredménye az volt, hogy sokan üd-
vözölték a modern tudományos ismeretek
hangsúlyosabb megjelenését. Ugyanakkor
arra a kérdésre, hogy mit hagynának el,
legtöbben éppen ezek közül jelöltek meg
nem is egyet. Valóban, ezek nem könnyű
témák, nagy tanári hozzáértés kell közép-
iskolai szintű tanításukhoz, még akkor is,
ha csak jelenségszinten tárgyaljuk. Az is
igaz, hogy a szó szoros értelmében vett,
közvetlen, mindennapi tapasztalattal nehe-
zen hozhatók kapcsolatba. Mai világunk-
ban azonban a mindennapi tapasztalat –
még a természettudományok vonatkozásá-
ban sem – már régen nem azonos a ke-
nyérpirító működésének megfigyelésével.
A mindennapi tapasztalathoz hozzátarto-
zik az az információözön is, amely a leg-
különbözőbb formákban és forrásokból
ránk zúdul. Ne elégedjünk meg azzal –
még a természettudományokban sem! –,
hogy a tudás és a mindennapi tapasztalat
kapcsolata kimerüljön a kenyérpirító mű-
ködésének magyarázatában.
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Végezetül, anélkül, hogy a feltett kér-
désre megpróbálnék válaszolni, adnék egy
házi feladatot. Próbálják meg végiggon-
dolni, hogy a listán szereplő jelenségek,
eszközök közül melyek azok, amelyek
megvalósulása valószínűleg valóban csak
fejlődés kérdése, és melyek azok, amelyek
mai tudásunk szerint elvileg is lehetetle-
nek. Vajon rendelkeznek-e azzal a szellemi
munícióval, amelynek alapján erre esélyük
lehet? Vagy ha némelyik jelenségről Kroó
Norbert (2) előadásában hallottak volna,
akkor elfogadják realitásnak? És fordítva:
ha az általa bemutatott jelenségek valame-
lyike itt a filmrészletben fordul elő, nem
kezelnék-e fenntartással? 

Persze, joggal kérdezhetik, ugyan mi
történik akkor, ha egy idétlen sci-fi

kitalálmányairól ezt nem tudják még csak
megtippelni sem. De gondoljanak arra,
hogy gyerekeink jó része előbb találkozik
az ,Űrszekerek’-kel, mint hogy természet-
tudományokat kezdene tanulni. 

Bánkuti Zsuzsa

Jegyzet

(1) Az előadáson itt egy rövid videorészlet volt látha-
tó a sorozat egyik epizódjából.
(2) A konferencia nyitóelőadásai között szerepelt
Kroó Norbert Miért szép a fizika? c. előadása.

Írásunk a II. Országos Neveléstudományi Konferen-
cián elhangzott előadás szerkesztett szövege.
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