T. Kiss Tamás:

Paradigm(avákt)ák egy állandóan vált(akoz)ó képzésben
(A társadalmi igényekre reagáló szakemberképzés kimunkáltságának kényszerűségeiről, ellentmondásairól és lehetőségeiről)
„Jót, s jól ebben áll a nagy titok!”
(Kazinczy Ferenc)

A paradigma és a paradigmav|lt|s fogalm|t Thomas S. Kuhn műve tette ismertté az 1960-as években.
A szerző szerint a paradigma adott időszakban az adott tudom|ny művelői között kialakult és intézményesült közmegegyezés arról, hogy mi az adott tudom|ny t|rgya, feladata, hol húzódnak a tudom|nyos érvényesülés illetve érvénytelen kérdésfeltevések közötti hat|rok, illetve, mely feltételek mellett
lehet valamely |ll|spontot egy|ltal|n tudom|nyon belülinek elfogadni. Kuhn úgy l|tja, hogy a mindennapi kutat|si gyakorlatot ir|nyító tud|srend a fejlődés egy bizonyos pontj|n v|ls|gba juthat. Nem egyszerűen az anom|li|k sz|ma okozza ezt, hiszen a tudom|nyos gyakorlatnak természetes része az
anom|lia: tények, melyeket – még – nem tudunk megmagyar|zni. A norm|l tudom|nyos időszakban
azonban a tudósok bíznak abban, hogy előbb vagy utóbb minden előkerülő anom|li|t meg tudnak
majd magyar|zni a paradigma keretein belül. A v|ls|g akkor jön létre, amikor ez a paradigm|ba vetett
bizalom meginog – péld|ul azért, mert olyan „tényt” kell megmagyar|zni, ami a kor|bbi paradigm|ban
esetleg nem sz|mított ténynek. A paradigmav|lt|s akkor következik be, amikor a tudósok többsége
elfogadja az új paradigm|t a tov|bbi tudom|nyos tevékenység alapjaként – vagyis ha az új tud|srend
képes intézményesülni, létrehozza saj|t tudom|nyos intézeteit, tanszékeit, lapjait illetve |tveszi a kor|bbiak feletti ellenőrzést. (1)
Paradigma 1. A felvilágosító népművelő, aki közművelődés szakember
Az 1956-os forradalom /népfelkelés és szabads|gharc/ ut|ni években, a felvil|gosod|sban gyökerező,
felvil|gosító magatart|st őrző, az 1950-es évek „kultúros” mentalit|s|t sem nélkülöző népművelést,
„felülről lefelé hajló”, a népet művelő-nevelő szemlélet és szakmai attitűd jellemezte, amely nem volt
mentes a két vil|gh|ború között kialakult nézettől sem, mely szerint népművelő az, akit műveltsége
feljogosít arra, hogy művelje a műveletlen, illetve kevésbé művelt népet. A felvil|gosító népművelő
erkölcsi nyom|ssal akart arra ösztönözni, hogy az emberek olvassanak, szính|zba j|rjanak, zenét hallgassanak, s e dolgokról elmélkedjenek. Az 1960-as években sokan úgy fogt|k fel a szakképzés megindít|s|t, mint a politika erőszaktételét a tudom|nyon. A népművelést olyan foglalkoz|snak tartott|k,
amelynek nincs elméleti megalapozotts|ga, és amit l|tszólag mindenki el tud végezni. A népművelést
egyszerűen rendezvényszervezésnek tekintették, amihez semmiféle szakértelemre nincs szükség.
Amikor a cél a műveltség kialakít|sa lett, felismerést nyert, hogy e folyamatnak törvényszerűségei
vannak, a beavatkoz|s nem lehet önkényes, tetszőleges. M|rpedig, ha ez így van, akkor saj|tos felkészültség kell hozz|. Olyan szaktud|sra van szükség, ami túllép a rendezvényszervezői felfog|son és
képes arra, hogy felt|rja, meg|llapítsa, az adott t|rsadalmi csoportoknak mire van szükségük a kultúr|ból, és mit képesek abból elsaj|títani.(2)
Az 1960-as évek végén mindink|bb bizonyoss| v|lt, hogy az erőszakos tudatform|ló sz|ndékkal
szemben egyre ink|bb előtérbe kerül, az „alulról kezdeményezett” közösségi tevékenység, a történelmi
halad|s nagy értékeinek az egyén sz|m|ra történő /újra/felfedezése, a szabadidő kultur|lt eltöltését
biztosító programok fontoss|ga, a népművelés központi ir|nyít|s|t „oldani törekvő” decentraliz|l|s
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szükségessége, vagyis az igények kielégítésére történő törekvés. Nyilv|nvalóv| v|lt, hogy a tevékenység eredményes csak akkor lehet, ha – korabeli szóhaszn|lattal – a reszortfeladatból közüggyé v|lik, s
a művelődési h|zakra korl|tozódó gyakorlata a kultur|lis élet egészére kiterjed. A népművelési fogalmat, amely mechanikusan művelőkre és művelendőkre, alkotókra, terjesztőkre és passzív befogadókra
osztotta az embereket, felv|ltotta a közművelődés fogalma.
A szakképzésnek, a t|rsadalmi és a kultur|lis területeken jelentkező elmozdul|sok és v|ltoz|sok közepette, az akadémiai tudom|nyrendszerre épülő felsőoktat|s keretei között kellett bizonyítani a létjogosults|g|t. A népművelő képzés az 1960-as évek elejétől két egyetemen /ELTE, KLTE/, két tanítóképzőben /Debrecen, Szombathely/ tov|bb| a tanítóképzőkben szervezett szakkollégiumokban folyik. A
szakképzés kimunk|l|s|nak igénye miatt egyre-m|sra jelennek meg népművelés-elméleti és a népművelés-történeti jegyzetek (3). A népművelő képzés elfogadtat|sa érdekében indított küzdelemre azonban akkor került sor, amikor a t|rsadalomban m|r mark|ns közművelődési törekvések jelentkeznek. A
népművelés tudom|nyos megalapoz|sa érdekében kifejtett erőfeszítések és a t|rsadalomban kibontakozó közművelődési szemlélet között feszültségek t|madtak. A közművelődés erősítése érdekében az
1970-es évek közepétől – a korabeli kultúrpolitikai nyom|sra – gyarapodtak a szakképző helyek. Az
orsz|g valamennyi tan|rképző főiskol|j|n tanszékek, tanszéki csoportok alakultak meg. (4) A képzőhelyek azonban nem hozhatt|k magukkal, és nem is segíthették elő automatikusan a népművelésről,
közművelődési szemléletre történő paradigmav|lt|st. A szaktanszékek többségének a nevében hosszú
ideig, a diplom|ban pedig egészen 1991-ig a népművelő megnevezés szerepelt. /V|ltoz|st csak a két
egyetemen, Eötvös Lor|nd Tudom|nyegyetemen, és a Kossuth Lajos Tudom|nyegyetemen kiadott
oklevélben szereplő „közművelődési előadó” bejegyzés jelezte./ A közművelődési gyakorlathoz és
szemlélethez történő felz|rkóz|st nehezítette a központilag meghat|rozott tanterv is. A formailag módosított, de tartalm|ban v|ltozatlanul maradó tantervekben hosszú ideig megmaradt, és domin|ns
szerepet töltött be a népművelői felfog|s. A t|rsadalom kultur|lis szinterein kibontakozó és szerveződő tevékenységek /a kultúrpolitikai deklar|ciók/ viszont a közművelődési szemléletet favoriz|lt|k és
erősítették. Az oktatott ismeretanyagok tekintetében ezért sok|ig meghat|rozó helyet foglaltak el a
népművelő képzés tant|rgyai és csak lassan következett be a közművelődés elméleti megalapoz|s|ra
történő |t|ll|s. A paradigmav|lt|s elé akad|lyt gördített az is, hogy a felsőoktat|s „szakmai provinci|kba z|rt vil|ga” csup|n formailag fogadta be a szakképzést. A képzésnek és a szakm|t megalapozó
elméleti munk|lkod|snak nélkülözni kellett az éltető közeget. A közművelődési szemléletre való |ttérést némileg erősítette, hogy az 1970-es évek m|sodik felétől a gyakorlatból sz|mos fiatal oktató került be a m|r létező és megalakult tanszékekre, tanszéki csoportokba. A felsőoktat|s tudom|nyos és
szervezeti hierarchi|j|ban ez a „fiatalosít|s” jóllehet kevésbé sz|mított innov|ciós értéknek. Gyakorta
hangoztatott ok az volt, hogy az oktatók nem rendelkeztek megfelelő /publik|ciós, tudom|nyos/ mutatókkal. Mindez azzal j|rt, hogy a tanszékek sokdimenziós t|mad|sok közepette kényszerültek paradigmav|lt|sra. Az első l|tható jelek, hogy a tanszékek elnevezései közművelődésre v|ltoznak. Az egyetemek közművelődési szemléletű jegyzeteket jelentetnek meg, kitekintést nyújtanak a külföldi, köztük
a nyugati törekvésekre is.(5) A fiatal oktatók kilépnek a képző intézmények falai közül, abban a hitben,
hogy a „való vil|g tantermei” nemcsak bővíthetik és gyarapíthatj|k, hanem élet közelivé is tehetik a
képzést. Korszerű, inform|lis és non-form|lis képzési/kutat|si/közösségi form|kat kezdeményeznek
és vezetnek be.(6) Megteremtődött az elméleti h|ttér is. A szakképzést a Művelődéskutató Intézet színvonalas kutat|sai (7) tartalmi „munícióval” szolg|lj|k-segítik. A gyakorlatból az oktat|sba bekerült
szakemberek közül mind többen tesznek eleget a korabeli felsőoktat|si rendszer elv|r|sainak, egyre
többen rendelkeznek tudom|nyos /kandid|tusi/ fokozattal.

99/176

Paradigma 2. A művelődésszervező, aki egyébként továbbra is népművelő a közművelődésben
A 20. sz|zad nyolcvanas éveinek m|sodik felében a t|rsadalom valamennyi kultur|lis színterén teret
nyert a közművelődés szemlélete, kiszélesedik és differenci|lódik a gyakorlata. A szakképzés kisebbnagyobb f|ziseltolód|ssal ugyan, de arra törekszik, hogy összhangban kerüljön a t|rsadalomban zajló
mozg|sokkal és a különféle kultur|lis tereken folyó történésekkel. Az 1980-as évek derek|tól azonban
olyan új kérdések (8) vetődnek fel, amelyek az 1990-es évek elején m|r valós|gos igényként jelentkeznek, majd szinte robban|sszerű kényszerekhez vezettek. Egy új, a kor|bbiaktól gyökeresen eltérő, „agresszív” paradigma jelentkezik. A rendszerv|lt|s követő /1989/90/ években a kultúr|t |ruként kezelő
szemlélet és gyakorlat hihetetlen gyorsas|ggal hozza létre a kultur|lis piacot és a piaci kultúr|t, amely
alapjaiban rengeti meg a közművelődés ideológi|j|t és annak valamennyi intézményét. A létező szakemberképzés szinte m|ról, hónapra elveszítette a „talaj|t”. A szakképzési v|ls|got felerősítette, hogy a
rendszerv|lt|st követően a felsőoktat|s alakuló belső vil|g|ban megszűnő tanszékek /marxista tanszékek, orosz tanszékek/ oktatói többnyire a közművelődési tanszékekre kerülnek. Megalapozódni
l|tszott az a v|d, hogy a szak ideologikus és nem egyéb, mint „kultúrk|derek képző helye”, annak ellenére, hogy az oktatók túlnyomó többsége arra törekedett, hogy megfeleljen az új szakmai kihív|soknak. A Glatz Ferenc vezette minisztériumban nagyon komolyan felmerült, hogy a képzést meg kell
szüntetni. A kihív|sokra és kényszerekre a szakképzés az 1970-es évekhez viszonyítva most sokkal
gyorsabban reag|lt.(9) A népművelő képzésként jegyzett közművelődési szakemberképzést, a ”kultúr|t
aj|nló, közvetítő, eladó” művelődésszervező képzés v|ltja fel. Megszűnik a központi tanterv. A szaktanszékek képzési programjaiban megjelennek a piacgazdas|gi / közgazdas|g, marketing, menedzsment/ és az Európai Uniós ismeretek /Európa-tanulm|nyok, Európai eszmetörténet, Európai Unió
intézményrendszere/ valamint andragógiai jellegű /Felnőttnevelés funkciói, Felnőttoktat|s intézményrendszere/ tant|rgyak. Különféle szakir|nyok és specializ|ciók kerülnek meghirdetésre. A művelődésszervező képzés felismerte a „felsőoktat|si piac” nyújtotta lehetőségeket. A v|lt|s l|tv|nyos sikerrel j|r. A tanulni akarók, és diplom|t szerezni v|gyók valós|ggal özönlenek a szakra. A képző intézményekben hihetetlen mennyiségű rendőr, tűzoltó, börtönőr, v|mos és nyomozó is végez, abban a
reményben, hogy még némi képzést követően magasabb rendfokozatot és fizetési besorol|st kap. Az
orsz|g egyetemein és főiskol|in 1991 és 2005 között több ezren szereztek művelődésszervező oklevelet, amelyre egyre kritikusabban reag|lnak a kultur|lis szervezetek. A hatalmas hallgatói létsz|mok, az
oktatók túlterheltsége miatt, az új tant|rgyak szakmai szempontok szerinti alakít|s|nak, adapt|l|s|nak, vagyis az elméleti munkavégzés hi|ny|nak következtében a képzésben igazi paradigmav|lt|sra
nem tudott sor kerülni. A szakképzés szakm|tlanodik, hiteltelenedik, és a gyakorlat sz|m|ra egyre
vitatottabb| v|lik. A felhalmozódott problém|k sokdimenziós ellentmond|st teremtettek. Az anyagi
haszonra törő/kényszerülő képzőhelyek nevében és képzési szemléletében megmarad a „kv|zi közművelődési” idea.(10) A m|s képzésekből |tvett tant|rgyak és különféle tudom|nyterületekkel kiegészült oktat|si programok ink|bb szolg|lt|k a bevételek növelését, mint az új típusú szakemberképzés
kimunk|l|s|ra történő törekvést. A problém|k megold|s|ban nem vagy csak csekély mértékben segített az elkészült képesítési rendelet (11), amely megprób|lta keretek közé terelni a főiskolai és az egyetemi művelődésszervező szak érvényességét és az oklevéllel rendelkező szakember kompetenci|it. A
szakmai szervezet – Magyar népművelők Egyesülete - elutasítja a névv|ltoz|st, ragaszkodik a rendszerv|lt|s előtti népművelő elnevezéshez. Az egyetlen orsz|gos szakmai fórum felv|llalta az új kihív|soknak megfelelő szakemberkép megrajzol|s|t. A Szegeden megrendezésre kerülő Közművelődési
Ny|ri Egyetemen tartott előad|sok egym|snak ellentmondó tartalmai és az előadók eltérő szemléletei
azonban bizonyoss| tették, hogy a vita t|rgy|t képező elnevezés (12) mindenki sz|m|ra elfogadható
defini|l|sa, amely a szakma és szakképzés új identit|s|t segítené megalapozni, igencsak képlékeny.
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Paradigma 3. Andragógus, meg nem is – művelődésszervező, meg nem is…
Az 1998. m|jus 25-i Sorbonne Nyilatkozat hangsúlyozta az egyetemek, európai kultur|lis dimenzióinak
kifejlesztésében betöltött szerepét. Az európai oktat|si miniszterek (13) |ltal 1999. június 19-én al|írt
Bolognai Nyilatkozat, majd az Európa felsőoktatásáért felelős miniszterek Pr|g|ban, 2001. m|jus 19-én
kiadott kommünikéje megerősítette és előrevetítette az eddig nemzeti alapokon szerveződő és működő
hazai felsőoktatás átalakítását.(14) A kétlépcsős /illetve négylépcsős: felsőfokú szakképzés, BA és MA,
illetve doktori/ képzési rendszer a kor|bban négyéves illetve ötéves képzési időt jelentősen rövidítette
és |talakította. A mintegy négysz|z létező szakot az európai ekvivalencia követelményei szerint sz|zra
kellett reduk|lni. (15)
A jelentkező és a felvett hallgatók sz|m|tól sikerélményben gazdag, jelentős anyagi haszonnal j|ró, |m
szakmailag kimunkálatlan művelődésszervező szakot felkészületlenül éri a bolognai folyamatra való
átállás követelménye. Az alapvetően nemzeti alapra épülő közművelődés mindinkább társadalmi tevékenységként valósul meg. A kulturális területeken gyarapodnak a civil szervezetek és erősödnek a közösségi és az egyéni kezdeményezések. Az állam érzékelhetően kezd visszavonulni – ha differenciáltan is - a
kultúra valamennyi szegmenséből, részvétele csökken az intézmények fenntartásában. A művelődésszervező képzés szakmai elbizonytalanod|s|t a rendszerv|lt|s első éveiben felerősítették a „nyugatról
bezúduló különféle színvonalú ir|nyzatok/módszerek kultur|lis és felnőttképzési területeken indított
piacszerzési törekvések” és a nyugati szervezetekből érkező tan|csadók ténykedései. (16)
A felsőoktat|si zsilip felnyit|s|t követő első évtizedben még „piacképes”, sokak szerint „diplomagy|rtó” művelődésszervező szakképzés, a rendszerv|lt|st követő m|sodik évtized közepére, a „b|rki adhat,
közvetíthet és |rusíthat kultúr|t” t|rsadalmi gyakorlat és civil kezdeményezések következtében mindink|bb megkérdőjeleződik. Nyilvánvalóvá vált a különbség a szocialista viszonyoktól meghatározott, és
a demokratikus körülmények között munkálkodó kultúraközvetítő között. Amíg a diktatórikus rendszerben azok voltak hivatottak terjeszteni a kulturális értékeket, akiknek erről „papírjuk” volt, addig a demokratikus viszonyok között az egyéni rátermettség, képesség és készség vált meghatározóvá.(17) A művelődésszervező szak a kultúra világában, a munkaerőpiacon és a felsőoktatásban egyaránt „légüres térbe” került.
A szakképzés paradigmav|lt|sait a szocialista rendszer kultúrpolitik|ja/oktat|spolitik|ja a tudom|nyok és a felsőoktat|si intézmények ellenkezései ellenére is a 3T jegyében |ltal|ban, tűrte/t|mogatta.
Az 1960-as évek népművelő képzési struktúr|ja olyan tant|rgyakat tartalmazhatott, mint pszichológia,
szoci|lpszichológia, vezetéselmélet, szociológia, dokumentumelemzés, vall|selmélet, művészeti nevelés. Az 1970-es évek m|sodik felétől a közművelődési szemléletű képzés, kibővült a rekl|m-és propaganda, szemiotikai, kommunik|cióelméleti, a tömegkommunik|ciós, a kultúra antropológi|ja… ismereteket oktat|s|val. Vagyis a szak olyan tantárgyak oktatására kapott/szerzett jogosítást, melyek részint
elősegítették a paradigmaváltásokat, részint - képletesen fogalmazva -„lakmuszpapírként” és „hídfőállásként szolgálták” számos szak megalapítását és indítását. A szakképzésre szinte mindig jellemző volt a
„szülőszoba jelleg”, amely – ugyancsak képletesen fogalmazva - azt jelentette, hogy a szak „kihordta hűtlen gyermekeit”. Ez történt most is. A képzési struktúr|ba kor|bban beemelt és oktatott menedzsment,
kultur|lis kommunik|ció, Európai Uniós és média ismeretek stb. tant|rgyak szakokk| v|ltak/szerveződtek, melyek gyengítették a művelődésszervező képzés felsőoktat|sban betöltött pozíciój|t. A Bolognai Bizotts|gok sz|m|ra össze|llított dokument|ció, amely al|t|masztotta, hogy a művelődésszervező képzéshez hasonló szakok léteznek az Európai Unió több felsőoktat|si intézményében az új szaklétesítések ellen|ll|sa miatt is - kevésbé bizonyult meggyőző érvnek. A Bizotts|gok vit|i alapj|n közzétett képzési tervezetekben sok|ig nem szerepelt sem a művelődésszervező, sem hasonló
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szak.(18) A szaktanszékeknek meg kellett érteniük, hogy amennyiben ragaszkodnak a művelődésszervező képzéshez, akkor nemcsak a képzés szűnik meg, hanem a szak |ltal felhalmozott sz|mos érték is
eltűnik. Nem csekély energiar|fordít|ssal, „sokfrontos” küzdelem v|llal|sa |r|n, sz|mos kompromiszszum megkötése révén, politikai és szakmai kapcsolatokra épülő lobby tevékenységekkel sikerült előkészíteni egy újabb paradigmaváltást. (19) A konzorciumba szerveződő képzőhelyek, a művelődésszervező képzést „megszüntetve megőrző lobby” és a „pedagógiai és pszichológiai lobby” egym|sra utalt
együttműködésnek eredményeként, a bolognai rendszerben létjogosultságot nyert az andragógus alapszak, amely megfelelt az élethosszig tartó tanulás európai eszményének a felnőttképzés iránti hazai kívánalomnak. A művelődésszervező képzés szempontj|ból a v|lt|s szakmailag és racion|lisan is indokolható volt. A Kossuth Lajos Tudom|nyegyetemen, Durkó M|ty|s vezetésével, az 1960-as évek elejétől
m|r folyt „illegitim andragógusképzés”.(20) A művelődésszervező szak és annak elődje a népművelő
képzés egyar|nt tartalmazott andragógiai és felnőttképzéssel kapcsolatos jellegű t|rgyakat, szakir|nyokat. Volt mire építeni és hivatkozni. Az új paradigm|ra azonban a szakképző helyek többsége, andragógiai /szakmai/ vértezettségük figyelembevételével és érzelmileg is túlnyomórészt elutasítóan
reag|lt. A lobby, a képzőhelyek nyom|s|ra és sz|mos hasonló helyzetbe került szak „legal|bb szakir|nyként maradjunk meg” törekvéseihez kapcsolódva - politikai síkon (21) – elérte, hogy a művelődésszervező képzés az andragógia alapszak egyik szakir|nya maradhatott. A „szakmai megmarad|st” segítette a Pécsi Tudom|nyegyetem Emberi Erőforr|s Fejlesztési Intézet, felnőttképzés terén elért eredményeihez t|rsult politikai /korm|nyzati/ „h|tszél”, amely segítségével - Koltai Dénes vezetésével – az
intézet egyetemi karr| alakulhatott.
Az andragógia BA némi aggodalmat keltett az oktatók körében. Sokan tartottak attól, hogy az elnevezés gondokat fog előidézni. A félelmek ellenére a bolognai rendszerű form|cióban az andragógia az
egyik legnépszerűbb alapképzési szakk| v|lt. A 2007. évi statisztika szerint a szakok list|j|n a 10. helyet foglalta el. A helyezés aligha meglepő, hiszen a hazai felsőoktat|si intézményekben az elmúlt évtizedekben több ezren folytattak tanulm|nyokat népművelés, művelődésszervező, művelődési menedzser szakon. A szakra felvettek valamennyien tanultak andragógiai jellegű t|rgyakat. A csal|dok
többségében nem volt teljesen ismeretlen az andragógia t|rgya és tartalma. Indokolatlan volt a félelem, hogy az érdeklődők nem tudnak mit kezdeni az elnevezéssel.
Az „alkalmazkod|sok”, „taktikai sikerek” a „kettős célkitűzések” és a lerövidült képzési idők ink|bb
m|sféle és valós|gosabb kérdéseket, kételyeket fogalmaztak meg. A problémát kevésbé az jelenti, hogy
a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők nem tudnak mit kezdeni az andragógia elnevezést viselő alapszakkal, hanem az, hogy a felnőttképzés elmélete és gyakorlata miként lesz képes a társadalmi és gazdasági elvárásoknak megfelelni? Képessé válik e arra, hogy kivívja helyét és elismerését a tudományok
rendszerében? (22) Az eredeti tervek szerint 2010-ben került volna bevezetésre a bolognai rendszer.
Magyar B|lint oktat|si miniszter azonban 2005-re, illetve 2006-ra hozta előre. A BA képzések kidolgoz|sa és előrehoz|sa valamennyi alapszak, így az andragógia vonatkoz|s|ban is rapid munkavégzést
követelt meg. A konzorciumi „védőernyő” alatt a Magyar Akkredit|ciós Bizotts|g sz|m|ra készített
szaklétesítési dokumentumban és a képzőhelyekről benyújtott szakindít|si programokban a megszűnt
művelődésszervező szak szemléletével, a négy, illetve öt éves ismeretanyag|ból |tvett /|tnevesített/
tant|rgyaival és a rendelkezésre |lló oktatói kar figyelembevételével túlreprezent|lt lett. A rendelkezésre |lló csekély |t|ll|si idő és a feltételrendszer hi|nya nem tette lehetővé a különféle tant|rgyak
összehangol|s|t, a különbözőségek egységére épülő ismeretanyagok oktatható és tanulható kialakít|s|t (23) A t|rsadalomban és a gazdas|gi életben bekövetkező gyors és ellentmond|sos v|ltoz|sok olyan
kutat|saira és elemzéseire sem tudott sor kerülni, amelyek hatékonyan segíthették volna az új szak
tartalmi kimunk|l|s|t. (24) A valós|gos munkaerőpiac sem vett részt, nem tudott részt venni a képzési
és kimeneti követelmények /KKK/ megfogalmaz|s|ban. Ezek hi|ny|ban elsősorban formai és igencsak
ellentmondásos paradigmaváltásra kerülhetett sor. Az új szak „életben marad|s” miatt elfogadta a pe-

102/176

dagógiai dominanci|t. A felnőttképzés szakmai h|ttértudom|ny|nak tekintett pszichológiai túlsúlyt
elviselte. A BA képzés tant|rgyainak oktat|s|ra nem „andragógi|sított” tud|sismereti kurzusok keretében, hanem jobb|ra szaktudom|nyi és félévesített bont|sban, „szétszórts|gban” került sor. Az andragógia alapszak, amely a neveléstudomány markáns képviselőjeként törekszik részt venni a bolognai
rendszerben, a szakmai tárgyak vonatkozásában /a felnőttképzés elméleti alapjai, intézményrendszere,
nemzetközi és hazai története, komparatív andragógia, és a felnőttképzés didaktikája/ szerény mértékben és tartalommal képviselteti magát.(25) Az élethosszig tartó tanul|s elmélete jobb|ra az Európai Unió
aj|nl|saiban és az UNESCO konferenci|k memorandumaiban nyert megfogalmaz|sok ismertetéseiben
ölt testet. Formailag /oktat|s metodikailag/ emlékeztetnek az 1980-as évek művelődéselméleti és
művelődéspolitikai tant|rgyakra, melyek kimerültek a marxista ideológiai megközelítések és az
MSZMP kongresszusainak, művelődéspolitikai alapelveinek terjesztésében. Az Európai Unió |ltal deklar|lt kompetencia alapú képzés, amely több oktat|skutató szerint jobb|ra adminisztratív, politikai és
nem szakmai jellegű (26) |tnevezése az egyéni képességek és a készségek fejlesztésének, nem egyéb,
mint „újbeszéd”, amely lerövidített h|rom éves és ezen belül egy éves szakir|nyú képzés keretében
akarja kialakítani, megerősíteni azokat a szakmai kompetenci|kat, melyek majd remélhetően értékeket képviselnek a munkaerőpiacon. Az andragógusképzés helyzete azokn|l az intézményeknél tűnik
némileg kedvezőbbnek, ahol az alapképzést, felnőttképzési szakir|nnyal sikerült indítani. Kimunk|latlannak l|tszik a hatékony gyakorlati képzés, jóllehet a bolognai rendszer éppen a gyakorlatra orient|lts|got hangsúlyozza. A hallgatók tudnak-e kapcsolódni, részt tudnak-e venni |llami /region|lis, helyi/, v|llalkozói és civil szervezetek felnőttképzési stratégi|inak kimunk|l|s|ban, programjainak megtervezésében és kivitelezésében? Milyen kompetencia alapú képzés az, ahol a hallgató sz|m|ra, a MAB
|ltal elfogadott /BA, MA/ programban meghat|rozott és szakmai gyakorlat|hoz szükséges feltételek
sem anyagilag, sem intézményileg nem biztosítottak? A képzési problém|k megemlítésekor nem feledkezhetünk meg a felvett hallgatók túlnyomó többségének tud|s-és műveltségbeli |llapota és az
andragógusképzés közti viszonyról sem. A korábbi négyéves, illetve ötéves művelődésszervező képzés
keretében és jellegéből adódóan némi lehetőség nyílt a hiányzó alapvető tudásbeli ismeretek pótlására. A
bolognai-prágai rendszerben lerövidült a képzési idő, ezért az oktatók aligha hirdethetnek meg, „középiskolai kurzusokat”. A valóság, viszont azt látszik alátámasztani, hogy a szakképzési struktúrában, a nem
szaktárgyi túlreprezentáltság mellett viszonylag jelentős helyet foglalnak el az oktatók „tudáshiányok
pótlására” történő törekvései.
Az andragógia BA szak tulajdonképpen négy szakir|ny keretei között prób|l szakmai kompetenci|kat
megalapozni és kimunk|lni. Az oktatói kapacit|sok azonban korl|tokat |llítottak. A bolognai |trendeződés következtében sz|mos, bölcsészettudom|nyi területen oktató került be az andragógus szakindít|sokba, sőt a szaktanszékekre is, akik mutatóikkal erősítették, felkészültségeikkel színesítették a BA
képzést, az andragógiai szemlélet kialakul|s|t és meggyökerezését azonban még nem, vagy csup|n
csekély mértékben tudt|k segíteni. Az eltel három tanév, azt támasztja alá, hogy a szaktanszékek konzorciumi formája, összefogása, és lobby tevékenység eredményes volt, hiszen előkészítette a paradigmaváltást, az andragógus szakképzés felsőoktatási rendszerben történő „honfoglalását”. Sikerrel j|rt a tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés /TAMOP/ érdekében meghirdetett p|ly|zati részvétel is. Léteznek olyan doktori /PhD/ iskol|k, amelyek andragógia alprogramokat, témaköröket is hirdetnek/v|llalnak. Remélhetőleg sikerül ön|lló doktori képzést is indítani. Az idei OTDK-|n az andragógia
még alszekcióként, a következő orsz|gos fórumon, m|r remélhetőleg ön|lló szekcióként foglalhatja
majd el a méltó helyét. A konzorcium eredményes volt a Kulturális mediátor szaklétesítésében is. A
t|rsadalmi, gazdas|gi és a szaktudom|nyos kihív|sok/kényszerek sokas|ga, azonban arra készteti/kényszeríti a konzorciumot, hogy |ttekintse, és kritikusan elemezze az eltelt h|rom tanév sor|n
szerzett képzési tapasztalatokat és képesítési követelményeket /KKK/, a h|lóterveket, figyelmet for-
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dítson a munkaerőpiaci visszajelzésekre. Az |ltal|nos és elfogadott elvek alapj|n az Európai Unió |ll|spontja szerint a BA szakokon kodifik|lt szakképzettség, mert kevésbé speci|lis, mint a du|lis rendszerben szerzett, ezért a munkaerőpiac igényeinek több szempontból is jobban megfelel. (27) Valóságos
helyzetet a képzési korrekcióhoz szükséges alapinformációkat majd azok a visszajelzések tartalmazzák,
melyek megmutatják, hogy hol és mely szervezetekben jogosítanak szakmai munkavégzésre Magyarországon a BA oklevelek? Mit ér péld|ul az andragógia (művelődésszervező) BA, andragógia (felnőttképzési szervező) BA, andragógia (munkav|llal|si tan|csadó) BA és az andragógia (személyügyi szervező)
BA alapdiploma? Az okleveleket mely szervezetek, munkahelyek és munk|ltatók fogadj|k el és be?
Hasonló feladat és kihív|s v|r majd a konzorciumra az MA szakok esetében is. A MAB részéről t|mogatott mesterszakok túlnyomó többsége, a BA képzések elemző |ttekintése és tant|rgyi korrekciók nélkül, tov|bb| munkaerőpiaci visszajelzések hi|ny|ban készültek el. A Pécsi Tudom|nyegyetemen 2008
szeptemberében, a szegedi és a budapesti egyetemeken pedig 2009 őszétől indítja az andragógia mesterképzést. A tapasztal|sok hi|ny|ban össze|llított képzési és képesítési követelmények /KKK/ figyelembevételével készített programok nem hagyhatt|k figyelmen kívül az andragógia BA jelenlegi tant|rgyi h|lój|t, tekintettel kellett lenni arra is, hogy a szakra m|s alapképzésekből is jelentkezhetnek,
érkezhetnek hallgatók, akik nem rendelkeznek andragógia alapismeretekkel. Az MA képzés jellege és
szintje miatt a mesterszakok jobb oktatói feltételekkel tudtak sz|molni és indulni, mint az alapképzések.
Alap/végzettsége: andragógus
A statisztikai kimutatások formális adatai azt t|masztj|k al|, hogy az andragógia alapszakra és a mesterképzésre jelentkezők sz|mai a bolognai rendszerben évről-évre tisztes helye/zés/t jeleznek. A helyezés elérésében sz|mos tényező j|tszha/tot/t szerepet. Jelzésértékkel bírhattak az andragógia BA
szakir|nyainak megnevezései, melyek kor|bban ön|lló főiskolai és egyetemi képzések - egy évre
„zanz|sított”- szakjaira utalnak. Tartja még mag|t az a t|rsadalmi méretekben elterjedt nézet, hogy a
művelődésszervező képzésben viszonylag könnyen megszerezhető a diploma. Andragógia t|rgyakkal
tal|lkoztak a kor|bban népművelés, illetve művelődésszervező szakon tanuló hallgatók, ezért az új
szak elnevezése nem volt teljesen ismeretlen. Kiépültek a felnőttképzés intézményrendszerei. Az igazi
paradigmav|lt|s lényegét azonban Thomas S. Kuhn fogalmazza meg. A kutató szerint a valódi tartalmi
és szemléleti paradigmaváltás intenzív, igen bonyolult, és „sokszereplős/ soktényezős” folyamat. Az andragógia esetében többek között mag|ba foglalja a képzési stratégia innov|ciós politik|j|t és a tant|rgyak folyamatos tartalmi korszerűsítését. Megkív|nja, hogy a szakir|nyok segítsék a szakmai identit|sok megalapoz|s|t. Kív|natos, hogy megform|lódjanak és intézményesüljenek az egyetemi
andragógus képzés különböző ir|nyzatai. Aligha megkerülhető a tudom|nyos és oktatói munkavégzéshez szükséges személyi feltételek biztosít|sa, az egyetemenkénti tehetséggondoz|s. A végzős, tehetséges hallgatók tanszéken történő tov|bbfoglalkoztat|sa. Szükséges megindítani az egyetemeken,
és egyetemközi viszonylatokban folytatott tudom|nyos kutat|sokat, elméleti munk|lkod|sokat. Thomas S. Kuhn szerint a paradigmaváltó folyamat ugyanakkor időigényes is. Az idő esélyt ad arra, hogy a
„képzési csal|d” az alapok lerakását követően megteremtse az andragógia megillető helyét a tudom|nyok rendszerében, és elismertesse azt a tudom|nyos vil|gban.
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etik|j|t. A képző intézmények részéről „kiverte a biztosítékot”, amikor sz|mos gyakorlati szakember arra az |ll|spontra helyezkedett, hogy
„népművelő az, akit az emberek is annak fogadnak el”. A rendszerv|lt|s ut|ni évtizedben azonban nyilv|nvalóv| kezdett v|lni, hogy az egyéni
r|termettség mellett a mind bonyolultabb szerkezetű t|rsadalomban olyan kompetenci|kra is szükség van, melyek tanulhatók és fejleszthetők. L|sd: Kleisz Teréz (2005): A népművelés és a szociális munka szakmásodása angolszász és magyar metszetekben. PhD értekezés. Debrecen,
DE Bölcsészettudom|nyi Kar
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18/ A küzdelmet jól jelzik, hogy sok|ig egy|ltal|n nincs jelen a Nemzeti Bologna Bizotts|g |ltal kiadott tervezetekben a művelődésszervező
szak. Hosszú idő ut|n csak a 2004. 01. 26-|n közzétett dokumentumban szerepel a pszichológia, neveléstudom|ny képzési |g keretében,
mint a nevelés- és művelődéstudom|nyi szakasszisztensi képzés. A 2004. 02. 18.–ai dokumentumban, a bölcsészettudom|nyi területen,
pszichológiai, neveléstudom|ny képzési |g égisze alatt kerül nevesítésre először az andragógia alapszak, művelődésszervező szakir|nnyal. A
2004. 04. 07-én közzétett tervezetben a pszichológia, neveléstudom|ny képzési |gban a pszichológia, pedagógia, szoci|lpszichológia és
andragógia alapszak olvasható. Ez utóbbi művelődésszervező, személyügyi szervező, felnőttképzés szervező és munkav|llal|si tan|csadó
szakir|nyokkal szerepelt.
19/ A pedagógusképző főiskol|k közművelődési, könyvt|ri oktatóinak tan|cskoz|s|ra került sor, 2004. janu|r 29-30-én. Esztergomban. S|ri
Mih|ly és T. Kiss Tam|s, „A lineáris ciklusos képzésre való átállás a művelődésszervező képzésben” címmel előad|st tartott. Az előadók a művelődésszervező képzés „megmarad|si esélyét” a szakir|ny keretei között tartott|k lehetségesnek. Az előad|sok jelentős konfliktusokat idéztek
elő. Febru|r elején Szabó Péter és Hervainé Szabó Gyöngyvér, a Kodol|nyi J|nos Főiskola oktatói v|llalt|k, hogy egybegyűjtik a hazai művelődésszervező képzéshez hasonló nyugati orsz|gokban létező szakok leír|sait egy dokumentumkötetbe. /2004.02.10./ Koncz Erika, helyettes
|llamtitk|r kérésére a művelődésszervező szak megmarad|sa érdekében, Gelencsér Katalin minisztériumi köztisztviselő koordin|l |s|val, T.
Kiss Tam|s és Szabó Péter „Érvek és dokumentumok a közművelődési szakemberképzés teljes rendszerének megőrzésének érdekképviseletéhez”
címmel 2004. febru|r 11-én Hiller Istv|n miniszter sz|m|ra feljegyzés készített, melyet statisztikai adatokkal egészített ki. Ezt követően
Hiller Istv|n kultur|lis miniszter, Magyar B|lint oktat|si miniszterhez, Mang Béla felsőoktat|si helyettes |llamtitk|rhoz, tov|bb| Manhercz
K|roly, a bolognai bölcsész akkredit|ciós bizotts|g elnökéhez írt levelében jelezte, hogy Koltai Dénes, T. Kiss Tam|s és Szabó Péter sz|m|ra,
2004. febru|r 28-|n megbíz|st adott ki, „hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának irányítása alá tartozó közművelődési intézmények és non-profit szervezetek felsőfokú szakemberképzésének ügyét a bolognai-prágai képzési reform fórumain képviselje és szervezze, koordinálja a közművelődési szakemberek Fsz-BA-MA-PhD képzésének szakmai megújítását.” /NKÖM 841/04. „S”/. 2004. m|rcius 4-én kelt levelében
Koncz Erika megbízza Kraicziné Szokoly M|ria és S|ri Mih|ly egyetemi oktatókat, hogy működjenek közre a közművelődési intézmények és
non-profit szervezet felsőfokú szakemberképzésének kidolgoz|s|ban, a BA képzésbe történő |tlépés kimunk|l|s|ban. A sokir|nyú lobbytevékenység azzal a sikerrel j|rt, hogy elfogad|st nyert az andragógiai alapképzés, a korm|nyhat|rozattal megerősített szakir|nyokkal:
művelődésszervező, felnőttképzési szervező, munkav|llal|si tan|csadó és személyügyi szervező. A szaklétesítést jóllehet a Magyar Akkredit|ciós Bizotts|g – a h|roméves alapképzésbe szorított egy éves szakir|nyok miatt – nem fogadta el, a korm|nyhat|rozatra történő hivatkoz|s
azonban tette lehetővé a konzorcium |ltal össze|llított andragógia BA szakir|nyokat is tartalmazó kérelem akkredit|l|s|t. A szakmai nem
engedi a szak megszüntetését. Interjú Szabó Péter főigazgatóval. Albamag Székesfehérv|r. A Kodol|nyi J|nos Főiskola Magazinja. 2004. m|rcius 5.
20/ Az illegitim andragógusképzés megteremtője. In memoriam Durkó Mátyás (1926-2005). Budapest. Magyar Művelődési Intézet - Kar|csony
S|ndor Művelődési T|rsas|g - Nemzeti Kultur|lis Alap - Nemzeti Kultur|lis Örökség Minisztériuma. 2006. Szerk: Balipap Ferenc
21/ 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktat|si alap- és mesterképzésről, valamint a szakindít|s rendjéről.
22/ T. Kiss Tam|s (2008): A népnevelőtől az andragógusig. Zempléni Múzsa, Tavasz. 37-44. o.
23/ Az andragógiai ismeretek v|zlatos |ttekintését a BA és az MA képzésekben egyar|nt, Zrinszky L|szló (2008) A felnőttképzés tudománya
többször |tdolgozott, h|rom alkalommal kiadott könyve képezi.
24/ A Művelődési és Közoktat|si Minisztérium megbíz|s|ból 1996-ban ugyan sor került a kultúra magyarorsz|gi |llapot|nak a vizsg|lat|ra,
amely 2003-ban megismétlésre került. A kutat|si eredmények azonban kevés segítséget tudtak nyújtani az andragógia alapképzés kimunk|l|s|hoz. Vit|nyi Iv|n (1997): A magyar társadalom kulturális állapota. Az 1996-os országos vizsgálat zárójelentése. Budapest, Maecenas Kiadó,
Hidy Péter (1997): Válaszok az UNESCO kérdéseire. Magyarország kulturális állapota. Budapest, Új Mand|tum Kiadó, Vit|nyi Iv|n (2006): A
magyar kultúra esélyei. Kultúra, életmód, társadalom. Budapest, MTA T|rsadalomkutató Központ
25/ Ekvivalenciától a kompetenciáig. Educatio, 2007.- Ny|r
26/ Im. Ekvivalenciától a kompetenciáig. Educatio, 2007.- Ny|r
27/ A bolognai folyamat Közép-Európában. Budapest. Új Mand|tum Kiadó, 2008. Szerk: Kozma Tam|s – Rébay Magdolna., Tér és tudás. Az
egyetemek mint tudás-, innovációs és regionális központok. Szeged, Belvedere Kiadó, 2008. Szerk: Krémer Andr|s – Matiscs|k Attila
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