
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsé-
szet-, Nyelv- és Történettudományi Szak-
osztálya talán eddigi legsikeresebb konfe-
renciáját rendezte meg 2007. november 24-
én A Magyar Tudomány Napja alkalmából.
Az akkori szakosztályi elnök, Keszeg Vilmos
állapítja meg a most közzétett kötet elõsza-
vában, hogy „a szervezõket meglepte a ren-
dezvényre jelentkezettek nagy száma”. Be-
bizonyosodott, hogy „történészek, pedagó-
gusok, néprajzkutatók, nyelvészek és iroda-
lomtörténészek számára egyaránt megkerül-
hetetlennek bizonyult az erdélyi oktatás tör-
ténete”. Mert az ülésszakot Az erdélyi (a ma-
gyar) iskolai oktatás története címmel hir-
dették meg. Az akkori programfüzet szerint
a plenáris ülésen, majd a két szekcióban 34
dolgozatnak kellett elhangoznia. Már az
ülés folyamán felmerült az igény, hogy a
dolgozatokat érdemes összegyûjteni s egy
kötetben közzétenni: a kiadvány adattárrá
válhat, és mintát szolgáltathat a jövõ kutatói
számára. 

Hosszas vajúdás után, négy évvel az
ülésszakot követõen 2011 õszén kikerült a
nyomdából a tizenhat elõadást felölelõ kö-
tet. Megállapítható, hogy jórészt a felsõokta-
tásban dolgozó elõadók mulasztották el
munkáikkal megtisztelni a kötetet. Így né-
hány témakör kimaradt. A kötet azonban
így is nagyon gazdag anyagot tesz közzé. Bár
a dolgozatok nincsenek fejezetcímek alá
csoportosítva, elrendezésük mégis témakö-
rök kitapintását teszi lehetõvé. 

Az elsõ két tanulmány az iskolatörténet
két fontos forrására hívja fel a figyelmet.
Róth András Lajos az iskolai értesítõk törté-
netét és alig hasznosított, gazdag adatanya-
gát tárja elénk. A legrégebbi magyarországi
értesítõ 1744-bõl származik (Kassa), de ezek
évenkénti megjelentetése csak a bécsi pa-
rancsra 1850-ben bevezetett Organisation-
sentwurf címmel ismert tanügyi rendelet ér-

telmében vált kötelezõvé. Az erdélyi, fõleg
protestáns iskolák még sokáig vonakodtak
ezek összeállításától, legfeljebb tanár- és di-
áknévsorokat tartalmazó vizsgarendeket je-
lentettek meg. Az 1870-es évektõl már egyre
több tanintézet tett közzé füzetes értesítõt.
Ezek egy tanévre vonatkozóan minden ada-
tot összegyûjtöttek. A szerzõ felsorolja a le-
hetséges rovatokat. Tény, hogy nemcsak az
iskola mûködésére, belsõ életére, de a taná-
rok – akár iskolán kívüli – munkásságára és
a felcseperedõ diákok elõmenetelére, köri
tevékenységére is rengeteg adatot rejtenek e
kis füzetek. Hány késõbbi híres személyiség
életrajzát lehet még teljesebbé tenni az érte-
sítõk adalékaival! Gyakran az új iskolaépü-
letek alaprajzait, mérnöki pontosságú be-
mutatását is megtaláljuk bennük. Néha még
fényképeket is közölnek. Az értesítõket a
tanintézetek megküldték egymásnak, úgy-
hogy legtöbbjük könyvtárában az iskolai ér-
tesítõk külön állagot képviselnek. Kolozsvár
különlegesen szerencsés helyzetben van,
mert három nagy felekezeti tanintézetének –
jelenleg az akadémiai fiókkönyvtárban õr-
zött – értesítõgyûjteménye mellé felsorako-
zik az egyetemi könyvtár gazdag kötelespél-
dány-anyaga. Jelenleg az iskolai értesítõk
bibliográfiájának elkészítése és számítógé-
pes adattári feldolgozása folyik. Nagy kár,
hogy többnyire csak 1944-ig jelentek meg az
értesítõk, azután a cenzúra lehetetlenné tet-
te közzétételüket. Itt-ott a nyomdakész kéz-
iratok megmaradtak a levéltárakban. Erdélyi
viszonylatban 1990-ig csak egészen kivéte-
lesen engedték meg egy-egy kerek évforduló
kapcsán az értesítõkhöz hasonló adattárak,
emlékkötetek közzétételét. Utóbb sok iskola
megpróbálta felújítani e kiadványtípust, de
füzeteik rendszertelenül jelennek meg, s jó-
val kevesebb adatot tartalmaznak, mint a ré-
gi értesítõk. Nemegyszer diáklappá minõ-
sülnek le, s csak tanár- és diáknévsoraik em-
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lékeztetnek az értesítõkre. Mindenesetre a
19. század második és a 20. század elsõ fe-
lének iskolatörténetét fõleg az értesítõkre
alapozva kell megírni. 

Sebestyén Kálmán egy régebbi, nehe-
zebben felkutatható forráshoz nyúl: a vizitá-
ciós jegyzõkönyvek alapján vizsgálja a
18–19. század fordulóján mûködõ erdélyi
népiskolák eredményességét. Ebben az idõ-
szakban a püspökök vagy azok megbízottai
elég rendszeresen felkeresték az egyházköz-
ségeket, plébániákat, s a vizitáció végén
jegyzõkönyvet vettek fel, amelyben leírták a
felekezeti iskola állapotát, jellemezték az
oktató(ka)t és a diákokat, néha még a tan-
anyagot és a használt tankönyveket is elõ-
számlálták. Így a szerzõ megállapítja, hogy a
vizsgált korszakban körülbelül 820 magyar
elemi iskola mûködött a katolikus, reformá-
tus és unitárius felekezet felügyelete alatt. A
református és katolikus iskolákban 50–60,
az unitáriusokban 80 százalékos volt az is-
kolalátogatás. Megismerjük a korszak tanító-
inak státusát és képzettségét. Legtöbben a
városi iskolákban jutottak el valamelyik ma-
gasabb osztályba, mielõtt tanításra vállal-
koztak volna, az unitáriusok ragaszkodtak a
már akadémiai tagozatnak számító bölcsé-
szeti tanfolyam elvégzéséhez a tanítói kine-
vezésnél. A korábbi két-három évre kikül-
dött diákokat ekkoriban váltják fel a letele-
pedõ, családot alapító mesterek. Vallási is-
meretek mellett fõleg az írást-olvasást taní-
tották, egy kevés számtant, földrajzot-termé-
szetrajzot és történelmet. Természetesen
anyanyelven. Tankönyve eleinte legfeljebb a
tanítónak volt. 

A következõ öt dolgozat falvak, tájegy-
ségek kisvárosok iskolatörténetét dolgozza
fel több-kevesebb rendszerességgel. A szer-
zõk néhánya a bemutatott iskolának a diák-
ja, tanára, sõt igazgatója is volt egy ideig.
Ennek megfelelõen különösen azok a fejeze-
tek válnak forrásértékûvé, amelyekben a
szerzõk saját tapasztalataikat, emlékeiket
örökítik meg. Boldizsár Zeyk Imre Kalota-
szeg magyar oktatás- és iskolatörténetét gaz-
dagítja adatokkal. A 15. századig visszame-
nõleg összegyûjti a vidék iskoláira, iskola-
mestereire vonatkozó elszórt utalásokat. A
19. század végétõl kezdve inkább a törvé-
nyek megszabta kereteket vizsgálja, s a két
világháború közti magyarellenes iskolapoli-
tikát illusztrálja adalékokkal. Mikor saját
munkahelyére, a tordaszentlászlói iskolára
tér rá, s annak 1945 utáni sorsát tárja elénk,
már történelmet ír: az iskolai levéltár adata-
it egészíti ki személyes emlékeivel. 1994-ig

eredezteti az eseményeket, fejleményeket.
Kétségtelenül neki is része van abban, hogy
a faluban fennmaradhatott a magyar iskola. 

Bartis Erika a Székelyföld katolikus sar-
kának, Csík-, Gyergyó- és Kászonszéknek a
korai, 1848-ig terjedõ iskolatörténetét állítja
össze. Közismerten a protestáns felekezetek-
hez fûzõdik az iskolázás elterjedése tájain-
kon. Jóformán minden parókia mellett mû-
ködött iskola is. A tanulmányban vizsgált vi-
dék azért érdekes, mert itt a lakosság meg-
maradt a katolikus hitben. Feltevõdik a kér-
dés, náluk mennyire terjedt az iskoláztatás.
Szerzõnk a levéltárakból, vizitációs jegyzõ-
könyvekbõl, oklevéltárakból kijegyez min-
den tanítóra vonatkozó adatot, s ezeket a 17.
század végéig kronologikusan sorolja fel,
majd a 18. századra vonatkozóan már
fõesperesi kerületenként s azon belül falvan-
ként csoportosítja õket. A kántortanítók
többnyire a csíksomlyói és a kantai iskolák
néhány osztályának elvégzése után kerültek
a pályára, kivételesen Kolozsvárt és Maros-
vásárhelyen is tanulhattak pár évig. Összeg-
zésként megállapítja: „Csík, Gyergyó és
Kászon iskolái semmiben sem különböznek
a kor székelyföldi, erdélyi vagy magyarorszá-
gi oktatásától. A reformáció kívül rekedt e te-
rület határain, de a katolikus egyház igyeke-
zett felzárkózni a kor szelleméhez, így az ok-
tatás szerepe is fokozatosan megnõtt.” 

Garda Dezsõ az elõbb vizsgált tájegység
egyetlen települését emeli ki: Gyergyó-
szentmiklós iskolatörténetét vázolja a 20.
század második évtizedéig. A kezdeteket tö-
mören összegzi, s lényegében a 19. század
közepétõl mélyíti el kutatásait. Ekkor már
kisgimnázium mûködik a községben. Ennek
elõtörténetérõl, 1790-re felhúzott épületérõl
alig maradt fenn adat. 1865-ben nyílik pol-
gári fiúiskola, tíz évvel késõbb pedig külön
leányiskola. 1892–93-ra felépül a 36 helyi-
séges iskolaépület. 1897-ben indul mozga-
lom a polgári fiúiskola gimnáziummá törté-
nõ átalakítására. Eleinte vita folyik arról,
hogy fõreáliskola vagy gimnázium létesül-
jön-e. A többség az utóbbi mellett dönt. Mi-
után 1907-ben Gyergyószentmiklós városi
rangot kap, s bekapcsolódik a vasúthálózat-
ba, a következõ év meghozza a fõgimnáziu-
mi elsõ osztály beindítását is, egyelõre a
polgári iskola helyiségeiben. Aztán hosszas
kilincselés, levelezés után 1913 és 1915 kö-
zött a város egyik legszebb épülete, az új
gimnázium is felépül. A részleteket a szerzõ
a levéltári források mellett a helybéli
Gyergyó, valamint a csíkszeredai Csíki La-
pok híradásai alapján mutatja be.116
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Szõcs János a Bartis Erika által már fel-
dolgozott témát Csíkszékre leszûkítve vizs-
gálja: jelesül az ottani elemi oktatást 1800-
ig. Felsorolja az elsõ híradásokat, szól az is-
kolamesterek bérezésérõl, a tananyagról, s
bemutat néhány 17–18. századi mestert,
akirõl több adat maradt fenn. 

Farkas Aladár a másfél százados borszéki
oktatás történetét vázolja. A kis településen,
amely akkoriban a ditrói plébánia filiája volt,
1852-ben létesült az elsõ katolikus elemi is-
kola. Az elsõ két tantermes iskolaépület
1874-ben készült el, s ekkor került elõször
okleveles tanító a faluba. A négy tantermes
modernebb iskolaépület 1911-ben kerül tetõ
alá, ebben már tanítói lakás is van. 1956-ig itt
folyik az oktatás. Külön fejezet mutatja be az
elsõ világháborút követõ huszonkét év sor-
vasztó politikáját, hatását a magyar oktatásra.
Következik a Magyar Királyi Állami Elemi
Népiskola négyéves korszaka, majd az 1945
és 1948 közötti átmeneti idõszak, hogy aztán
nagyon részletesen megismerjük az 1948-tól
a kommunizmus bukásáig terjedõ szakaszt.
Ennek egyik alapembere volt a szerzõ is, úgy-
hogy a statisztikai adatokat minduntalan a
személyes emlékezés is kiegészíti. Jóformán
a falu minden oktatójának a nevét, néhol jel-
lemzését is megtaláljuk. A kiemelkedõ diá-
kokra is utalás történik. Az utolsó fejezet az
1989-es rendszerváltás utáni fejleményeket
foglalja össze igen tömören. A városka az el-
néptelenedéssel küzd, tíz év alatt százzal
csökkent a diáklétszám, a líceumi tagozat be-
indítása nem sikerült.   

Újabb tömböt képez a következõ öt dol-
gozat, ezek nagy múltú tanintézeteink egy-
egy korszakát, valamelyik kimagasló tanár-
egyéniségét mutatják be. Bura László az
1948-ban létesített szatmárnémeti magyar
tannyelvû állami középiskolának a hat évti-
zedét dolgozza fel szemtanúként. Megdöb-
bentõ, milyen rafinált módon keverték a ka-
tolikus és a református iskolákat, csereberél-
ték épületeiket. Számmal kapcsolatos nevük
is gyakran változott. A fiúiskola 1957-ben
felvehette Kölcsey Ferenc nevét, de már
1960-ban egyesítve az Eminescu Líceummal
elvesztette önállóságát és nevét is. 1971-ben
önálló Magyar Líceum létesült, amelyet
1977-ben 5-ös számú Ipari Líceummá fokoz-
tak le. Ez vette fel aztán 1990-ben újra Köl-
csey nevét. A név- és helyváltoztatások, át-
szervezések ellenére a magyar oktatásban
tudós tanárok sora tevékenykedett, s a neves
tanítványokkal is méltán büszkélkedhetnek.
S ráadásul még 1990 után sem jutottak rév-
be, mert az épületet visszakapta a reformá-

tus egyház, a Kölcseynek újra költözködni
kell. Az átalakulások és költözködések, szét-
választások olyan labirintusába vezet el Bu-
ra László, hogy ezt talán csak a kortárs és
szemtanú tudta így tisztázni. Sajnos, a szat-
mári eset nem egyedi, hány város iskoláit
kavarták így át! S hány városban okoz gon-
dot az állami iskolák épületének visszaszol-
gáltatása. Ezeket a tényeket addig kell rögzí-
teni, amíg még az emlékezés is segít benne.
A levéltárak annyira szétszóródnak, hogy
utólag szinte lehetetlen lesz kiigazodni az
átszervezések labirintusában.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líce-
umban él talán leginkább a múlt iránti tisz-
telet. Kötetünkben három dolgozat is erre a
tanintézetre vonatkozik. Kiss Székely Zol-
tán a természetrajzi katedra történetének
egy szakaszát, tulajdonképpen Nagy Ödön
munkásságát tárja fel. Nagy az 1925-ben a
román hatóságok által bezáratott Szászváro-
si Kun Kollégium utolsó igazgatója volt. On-
nan került Marosvásárhelyre, ahol neve ta-
nárként, botanikusként fogalommá vált. Me-
teorológiával, természetvédelemmel is fog-
lalkozott. A dolgozat szerzõje és édesapja
egyaránt tanított a tanszéken, õk gondozták
Nagy Ödön hagyatékát. Az iskola fizikataná-
raként Oláh Anna Bolyai Farkas hagyatékát
kutatja, s célja, hogy megvédelmezze a kol-
légium híres tanárát Brassai Sámuel akadé-
miai emlékbeszédének vádjától: egy-kettõ
kivételével diákjai nem értették tanítását.
Sorra veszi tantárgyait, módszereit, felfede-
zéseit. Rámutat tanári érdemeire, majd jeles
tanítványaiból mutat be néhányat, külön is
kiemelve az orvosokat. Vida Tekei Erika dol-
gozata az 1557-ben alapított líceum 450
éves múltjához kapcsolódik, a kollégium-
történetek történetét mutatja be. Erre fõleg
az ad alkalmat, hogy az évfordulóra újra ki-
adták Koncz József 19. Század végi iskola-
történetét és címrendszerét, átdolgozva, tar-
talomjegyzékét kibõvítve, a latin forrásszö-
vegek magyar fordítását mellékelve. 

A 2006-os újrakiadással párhuzamosan
készült el Sebestyén Mihály kiegészítõ köte-
te (A marosvásárhelyi Ev. Református Kollé-
gium történetébõl – 1895–1944.), amely a
nyomtatott értesítõk alapján néhány téma-
kört dolgoz fel. Végül 2008-ban megjelent
Madaras Piroska volt igazgatónõ az
1944–1990 közötti idõszakot bemutató isko-
latörténete. Így több mint négy évszázadra
vonatkozóan fel van dolgozva a város elsõ
iskolájának múltja. 

Kolozsvári iskolatörténettel egyetlen
dolgozat foglalkozik, e sorok írója mutatja téka
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be az Unitárius Kollégium 1900 és 1948 kö-
zötti diákköreit és -egyesületeit. Ez szintén
évfordulós írás: a marosvásárhelyivel egy-
szerre alakult a kolozsvári kollégium is, úgy-
hogy 2007-ben a 450. évfordulóját ünnepel-
te. Az erre az alkalomra készült iskolatörté-
net egy fejezete került itt sajtó alá. Bemutat-
ja az önképzõkör utolsó évtizedeit, tanár ve-
zetõit és diák tagjait, kiadványait. Megis-
merkedhetünk a két olvasóegylettel, a közös
muzsikálást szolgáló Apolló-körrel, a cser-
készethez kapcsolódó aeromodellezéssel.
Szó esik a leventeképzésrõl, valamint az
1945-tõl beindult új mozgalmakról. 

Ebbe a tömbbe véletlenszerûen beékelõ-
dik Lõrinczi Réka tanulmánya: Észrevételek
a Kolozsvári Grammatikáról. Ez egy nyelv-
tudományi dolgozat, s annyiban kapcsoló-
dik a témához, hogy iskolai használatra ké-
szült kéziratos nyelvtankönyvvel foglalko-
zik. A Donatus-féle latin nyelvtanokat Euró-
pa-szerte használták, helyi igényekhez al-
kalmazták. A Melanchton-féle átdolgozást
Molnár Gergely 1556-ban kivonatolta diák-
jai részére. Ezt a nyomtatásban is megjelent
munkát ismeretlen szerzõ magyar szöveg-
gel, terminusokkal látta el kéziratában, me-
lyet Kolozsvári Grammatikaként emleget-
nek. Szövegét 1998-ban jegyzetekkel és be-
vezetõvel Lõrinczi Réka adta közre. Az itt
közzétett tanulmány a fordítás magyarított
szakszavait elemzi, s nyelvtani megállapítá-
sairól mond véleményt.

Az utolsó három dolgozatból egy peda-
gógiai-módszertani vonatkozású, kettõ pe-
dig néprajzi. Szabó-Thalmeiner Noémi a pe-
dagógusképzésben 1990–2006 között beál-
lott változásokat teszi mérlegre, összehason-
lítja a háromféle képzés elõnyeit és hátrá-
nyait. A tanítókat ugyanis eleinte líceumi
keretek közt képezték, azután átvette tanítá-
sukat a felsõoktatás, a tanárokat egyetemen
készítik fel. Megállapítja, hogy a jövendõ
oktatók pedagógiai-gyakorlati felkészítése
nem elégséges. Az egész rendszert újra át
kell gondolni s a hangsúlyt a gyakorlatra
fektetni. Emellett biztosítani kell a pedagó-
gusok rendszeres továbbképzését. 

A néprajzi dolgozatok arra a szerepre vi-
lágítanak rá, amelyet a vidékre került taní-
tók, tanárok tölthettek be a közelmúltig a
népi kultúra mûvelésében, megörökítésé-
ben. Ozsváth Imola dolgozatcíme is beszé-
des: Néptanítók néprajzi munkássága. A ki-
tûzött témát a szerzõ igen rendszeresen dol-
gozza fel. Az elméleti alapvetés után né-
hány emlékíró néptanító élettörténetét vil-
lantja fel: õk a falusi múlt hagyományait

akarták rögzíteni az utókor számára. Követ-
keznek a 19. század közepétõl közzétett –
fõleg népköltészeti – gyûjtésfelhívások,
programok, s ezek eredményeinek méltatá-
sa. Újabb lépés az 1930-as évektõl a tanító-
képzésbe a néprajzi szemlélet bevezetése: a
néptanítókat eleve néprajzi gyûjtésre is
megpróbálják kiképezni. A romániai ma-
gyar néprajzi gyûjtõk számbavétele során
Haáz Ferenc, Vámszer Géza, Domokos Pál
Péter, Kallós Zoltán, Ráduly János, Konsza
Samu s még több mint tíz követõjük mun-
kásságát jellemzi a szerzõ. A továbbiakban
öt – kevésbé számon tartott – néptanító élet-
pályáját és néprajzi gyûjtõmunkáját ismer-
jük meg. Végül ezeknek a gyûjtéseknek a
néprajzi besorolását (szellemi kultúra: gyer-
mekjátékok, népi epika, népi idõjóslás; tár-
gyi kultúra: kenderfeldolgozás, méhelés, fo-
nás, szapulás, szövés, népi hangszerkészí-
tés, tájház-berendezés; társadalomnéprajz:
gazdaságok sorsa, tanulás és faluelhagyás,
társas munkák) ejti meg. Vajda András dol-
gozatában kifejezetten egy személyre össz-
pontosít: Egy sáromberki néptanító biográfi-
ája. Az 1925-ben született néptanítót Mi-
hály Bélának hívták. 1952-ben érkezett a fa-
luba, letelepedett, s 1967-es hirtelen halálá-
ig ott tanított (megszerezte a tanári diplomát
is), hosszasan igazgatói megbízatást viselt, a
Teleki-kastélyban mezõgazdasági szakisko-
lát létesített. Községi tanácsosnak is megvá-
lasztották. Rövid ideig õ igazgatta a kultúr-
házat. Egyénisége tulajdonképpen ellent-
mondásos. Tekintélyes, jó tanár volt, akire
diákjai szívesen emlékeznek, vezette a falu
szellemi életét, de ugyanakkor felvállalta a
kommunista ideológiát, kiszolgálta a hatal-
mat. Alakja köré most mitológia fonódik, õ
lett a falusi tanító mintaképe. Kollégákkal,
rokonokkal, egykori diákokkal készített in-
terjúkból, a család és az iskola levéltárának
adataiból áll össze a tanulságos dolgozat. 

A Keszeg Vilmos szerkesztette kötet il-
lusztrációkat is közöl: fényképeket, színes
grafikonokat. Bizonyára több szerzõ is tudta
volna illusztrálni dolgozatát iskolai épület-
felvételekkel, esetleg arcképekkel. Ízléses 
a kötéstáblán elmosódva megjelenõ maros-
vásárhelyi líceumhomlokzat. A barnás szín-
árnyalat is sejteti, hogy komoly témáról szól
a könyv.

Jó volna folytatni e tematika módszeres
kutatását és feldolgozását. A millennium
elõtt, az 1890-es évek közepén elhangzott a
felszólítás, hogy minden intézet (így iskola
is) készítse el a maga történetét. Ekkor szü-
lettek a – gyakran máig is fõ forrásként hasz-118
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nált – alapvetõ munkák. Aztán 1940-ben, a
bécsi döntést követõen újra érkezett felszó-
lítás: írják meg a román uralom alatti iskola-
történetet. Ahol akadt rá hivatott tanár, elké-
szült az összefoglalás, s az értesítõben is
megjelent. Sajnos 1990-ben nem hangzott el
hatásos biztatás, hogy az iskolák kommu-
nizmus alatti hányatott sorsáról készítsenek
összegzést. Így csak alkalomszerûen szüle-
tett meg egy-egy ilyen témájú dolgozat. A
kommunizmus évtizedeinek alig maradtak
fenn olyan iskolai dokumentumai, amelyek-
bõl a belsõ életet hitelesen rekonstruálni le-

hetne. De még élnek a szemtanúk, az egyko-
ri diákok, tanárok. Nekik kell tollat ragadni-
uk. Elkészíteni az egyes települések iskola-
monográfiáját, nagyvárosokban pedig a tan-
intézetek múlt századi történetét. 

Ezek kiegészítéseként aztán készülhet-
nek részdolgozatok jeles tanárokról, népta-
nítókról, a tanárképzésrõl és a tankönyvek-
rõl. A rátermettek, szakképzettek pedig a ré-
gi századokba is elmerülhetnek a korai ada-
tokat felkutatni, az eddigi eredményeket
gazdagítani.

Gaal György

téka
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FIATALOK FIATALOKRÓL
Ifjúsági élethelyzetek
Ifjúságszociológiai tanulmányok 
Szerk. Balku Anett, Dusa Ágnes, Sõrés Anett

A kötetrõl
A kötet kiváló megvalósulása a fiatal ku-

tatók és a mentorok együttmûködésének. A
tanulmányok egyfelõl arról tanúskodnak,
hogy a szerzõk komolyan vették az alap-, il-
letve mesterképzés szakdolgozat-készítési
munkáját, másrészt arról, hogy volt szeren-
cséjük, képességük, nyitottságuk, alkalmuk
bekapcsolódni egy olyan projektbe, amely
szakmai útmutatást és publikációs lehetõsé-
get egyaránt kínált számukra. Sõt a szerzõk
egy részének alkalma nyílt belekóstolni és
tapasztalatot szerezni a szerkesztési munká-
latokba, feladatokba. Így valószínûsíthetõ,
hogy a szerzõk a kutatás megtervezésének
fázisától a publikáció megjelenéséig minden
kutatási, elemzési fázisról – szakmai fel-
ügyelet mellett – önálló tapasztalatokat sze-
rezhettek, tehát olyan gyakorlati tudásra te-
hettek szert, ami egyre értékesebb kincsnek
számít a szociológusképzés, utánpótlás-ne-
velés területén. 

Hogy ez miért van így, abban – feltétele-
zésem szerint – konszenzus uralkodik a
szakma mûvelõi körében. A szociológuskép-
zés kulcsfontosságú eleme a szakmai tapasz-
talatszerzés. Ennek egyes fázisaival külön-
bözõ tantárgyak foglalkoznak, de egy kutatás
teljes folyamatával fõként extracurriculáris
tevékenységek révén, például szakkollégiu-
mok, kutatómûhelyek keretében ismerked-
hetnek meg a leendõ kutatók. Ehhez termé-

szetesen szükség van mind a fiatal szerzõk
kitartására, mind a mentorok (nem kis) ener-
giaráfordítására. Jelen kötet létrejöttében
igen jelentõs szerepet játszott Szabó Ildikó
professzorasszony, akirõl volt alkalmam éve-
ken át megtapasztalni, hogy ha diákok, fiatal
kutatók mentorálásáról, kutatásról és publi-
kálásról van szó, nem ismer fáradtságot, tu-
dása, iránymutatása, tanári habitusa inkubá-
torként veszi körül és indítja el szakmai út-
jukra a tanítványokat.

Kinek szól a kötet? Egyrészt fiatal, de
nemcsak fiatal kutatóknak, akiknek elméleti
és empirikus szempontból egyaránt követen-
dõ mintákkal szolgálnak a szerzõk arról,
hogy mi lehet aktuális téma, hogyan lehet
azt megfogni, kezelni, konceptualizálni,
operacionalizálni, elemezni, értelmezni.
Másrészt a fiatalokat érintõ társadalmi folya-
matok iránt érdeklõdõ szélesebb olvasókö-
zönségnek. Ezek között lehetnek a fiatal ge-
nerációk tagjai, az ifjúság szocializációjában
részt vevõ intézmények képviselõi (szülõk,
pedagógusok stb.), akik számára kevésbé a
kutatás menete, módszertani szempontjai
szolgálnak hasznos információkkal, mint in-
kább problémafelvetései, eredményei. 

A kötet tartalmi és formai szempontból
egyaránt igényes teljesítmény. A borító a
projekthez és a szerzõkhöz igazodva az egye-
tem belsõ terébõl mutat egy részletet, bizo-
nyos szögbõl, bár viszonylag kevés életjellel.

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011.




