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DURKÓ MÁTYÁS 

Hatékonysági problémák és egy megoldási 
kísérlet a főiskolai levelező menedzserképzésben 
Régi meggyőződésem, hogy a felnőttképzésben való aktív részvétel, általában a 
posztgraduális levelező képzés sikeres elvégzése pedig – a maga meghatározó kö-
rülményei között – különösen emberminőség-próbáló tényező. Több évtizedes egye-
temi oktató-nevelő munka tapasztalataival módom lett főiskolai szintű posztgraduá-
lis menedzserképző tagozaton is (PTE FEEFI Debreceni Alközpontjánál, illetve 
Oktáv Ráció KFT-nél) oktatni, így a két (főiskolai és egyetemi) szakképzési szint 
sajátosságairól összehasonlító ismereteket szerezni. Jelen tanulmányban most a 
főiskolai szintű menedzserképzésről szerzett tapasztalataimról próbálok általános 
szintű megállapításokat tenni, felismert hiányosságai alapján a problémák megoldá-
sára vonatkozó következtetéseket levonni. 

Tapasztalataim ellentmondásosak voltak. Erős, pozitív tanulási motivációval, 
ebből kifolyólag – kb. negyed százaléknyi kivételtől eltekintve – szorgalmas egyéni 
tanulással, célratörő szakmai felkészülési törekvéssel találkoztam. A bipoláris okta-
tási-nevelési folyamatban való aktív közreműködés – bár az önkéntes részvételi 
indíttatás nem egyszer gátolt volt – kis tanári segítéssel jó, elfogadható szintre emel-
kedett, bár néhány – a korosztályból való másod- vagy harmadrendű „merítés” kö-
vetkeztében – alacsony képzettségű, de a főiskolai oktatásra mégis bekerült hallgató 
esetén ez teljesen elérhetetlen volt. 

A pozitív és negatív sajátosságok végső következményeként kialakult oktatási-
nevelési eredmény is ellentmondásos. A levelező főiskolai tagozaton tanulók 1/3 
részénél még a szorgalmas tanulás sem ereményez átlagos mértékben felsőszintű 
használatra kész ismereteket szakműveltséget. Szembetűnő ezeknél a hallgatóknál a 
teljes emberi tevékenységrendszerben való eligazodás hiánya. Kiemelendő a társada-
lomfilozófiai szemlélet hiánya miatt általában a kultúra, a műveltség, nevelés – 
értelmi mélységben felismert s „megemésztett” – társadalmi funkcióinak az emberi 
élet különböző szakterületein játszott szerepének fogyatékos szemlélete. Végső 
következmény a főiskolai menedzserképzés félsikeres, még számottevő hiányokat 
maga mögött hagyó megvalósulása. 

A hiány fő megnyilvánulásai elsősorban a gondolkodás komplexitásának fogya-
tékossága, a rész- és egész ismeretek keverése, a részek kölcsönös, belső összefüg-
géseinek kellő szintű fel nem ismerése, az absztrahálás alacsony szintje és a tanulás 
technikájának ismeret- és begyakorlottság-hiányosságai. 

Az élet nagy paradoxona, hogy a felső szintű tanulásban ezek a hiányok már kö-
vetkezmények, az előző alsóbb szintű iskolázás feladatai hiányos megvalósításának, 
megvalósulásának a sommázandó következményei. E fogyatékosságok felső szinten 
már nem magyarázhatók meg, és végleges megoldásuk is itt már megkésett, így 
szinte képzésszintet meghatározó személyi adottságként kezelendők.  
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Az egyéni tanulási képesség tudatossága és fejlett megvalósítási szintje szoros 
kölcsönös kapcsolódási viszonyban van az ismeretek szóbeli közérthető adekvát 
kifejezésével, megfogalmazásával. A gondolkodási hiányokról előbb elmondottak 
miatt tehát szükségszerűen következik a főiskolai posztgraduális levelező képzésben 
résztvevő ifjú felnőtt réteg mintegy felénél az önkifejező, stiláris fogalmazási képes-
ségek ellentmondásos helyzete. A passzív szellemi ismétlésként megnyilvánuló 
tanulás eredményeiről való számot adás megreked a passzív szövegismétlés, a kife-
jezés verbális, formális kötöttségének a szintjén, ahol nem a megismert új tartalmak, 
összefüggések lényegi, újszerű visszatükröződése lesz a domináns tényező, hanem 
az arról olvasott, elsődlegesen megfogalmazott, verbális szöveg szószerinti, formális 
rögzítése és minél pontosabb, hangos ismétlése.  

2. A megoldáskeresés hosszú és rövidtávú lehetőségei 
Az előbbiekben látott ellentmondásos főiskolai oktatási-nevelési helyzet megoldás-
keresése a helyzetet előidéző okok, magyarázatok mélyebb elemzését követeli, mert 
a folyamat messze vissza- és hosszan előremutató elemeket tartalmaz, s egészében 
hosszadalmasan megváltoztatható állapotot mutat. Szükség van a témával foglalkozó 
szaktudományok, a felsőoktatási pedagógia és andragógia néhány fontos eredményé-
re, felismerésére. Annyi bizonyos, hogy az előidéző okokra való válaszkeresés túl-
mutat e tanulmány keretén. Meg kell elégednünk néhány, a folyamatot erősebben 
befolyásoló tényező, összefüggés, kölcsönhatás felvázolásával. 

 

2.1. Mindenekelőtt utalunk a közoktatási reform – esetünkben is létfontosságú prob-
lémájára: az oktatás minden szintjén a kultúra ősforrásaiból a szükséges tananyag-
ként szolgáló tartalmi részek kijelölésére. 

Ez egyszerre tudomány-rendszertani, világszemléletet alakító neveléstani, célta-
ni, a szakkultúra hatékonyságát befolyásoló, módszertani adekvátságának, vagy 
adekválatlanságának kérdése. Ugyanakkor a nevelési folyamat sikeres megvalósulá-
sa alapfeltételét: a tananyagmennyiség és a feldolgozáshoz szükséges idő adekvátsá-
gának vagy inadekvátságának döntően befolyásoló tényezője. 

Egész közoktatásunk tananyag-túlterheléssel küzd. Ez éles problémává különö-
sen akkor válik, amikor tudatosítjuk, hogy a tananyag nem önmagában érdekes prob-
léma a számunkra, hanem mint a tanuló személyiségét alakító tényező. A céltudatos 
embernevelés eredményessége ugyanis döntően a szükséges kulturális tartalom, és 
ennek tanulók által történő aktív, önálló feldolgozásának a tanári vezetéssel folyó 
kultúra-elsajátításnak a kérdése. (Tartalom, idő és módszer függvénye.) 

Az osztályonként, tagozatonként eltúlzott tananyagmennyiség akadályozójává 
válik a tananyag – tanár és diák közös tevékenységével megvalósuló – olyan elsajá-
tításának, önálló gondolati feldolgozásának, amely – indirekt visszahatásával a sze-
mélyiségre – fejlesztően hat a tanuló értelmi képességeire, készségeire, figyelmére, 
érdeklődésére, igényeire, érzelmi gazdagsága, tehát egész személyisége fejlődésére. 
Mivel az említett alaphiány érvényes a közoktatás minden szintjére, fokozatára, a 
tanuló egyes részképességei, személyi tulajdonságai fejlődése olyan mértékben 
gátlódik, mely az egész summázandó személyiség változó fokú megrekedtségének 
előidézője lehet. 

 

2.2. Az ifjú és felnőtt kultúraelsajátítási teljesítménye mértékét meghatározó ténye-
zők közül másodikként az írott szöveg olvasásmegértési képességére vonatkozó 
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tudományos vizsgálati eredményekről szólunk. Különösen fontosnak tarjuk, hogy 
ezzel kapcsolatban már bizonyító tudományos vizsgálati eredményekre támaszkodva 
érvelhetünk. 

Több, mint 40 éve alakult meg egy nemzetközi társaság, az IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievenemt)1 a nevelési tanítási 
eredmények nemzetközi összehasonlító mérésére. Az UNESCO erkölcsi és anyagi 
támogatását élvezi – székhelye Stockholm. Hazánk 1968-ban kapcsolódott be az OPI 
révén ezekbe a tudományos vizsgálatokba, melyek több, mint 20 ország nemzeti 
kutatóinak munkásságával folyt. Ez a szisztematikus kutatási vizsgálat-együttes 
ekkor jutott el a „Hat tantárgy-tanulmány” (19 országban) összehasonlító vizsgála-
tához, melynek igen örvendetes részeként kidolgozásra került – mint egyik tantárgy 
– a prózai szöveg olvasásmegértése vizsgálatának kutatásmódszertana három tago-
zatra (az általános iskola 4. és 8. osztálya = A teszt, és a gimnázium 4. osztálya = B. 
teszt fejlettségi fokozatra) és történt meg először hazánkban reprezentatív szinten az 
olvasásmegértés vizsgálati mérése.2 Nagy sikert jelentett az a tény, hogy „…sikerült 
olyan nemzetközileg felhasználható tesztet összeállítani, amelyeknek beiktatásával a 
tanításnak mind a megismerésében (tárgyi tudás, gondolkodás), mind az érzelmi élet 
alakításában elért eredményeit értékelni lehetett.”3 

A minket közelebbről érintő területről, az olvasásmegértés méréséről, ennek 
vizsgálati tesztjéről ugyanezt mondhatjuk el. Az egyes tagozatok számára készített 
teszt 54, 8-10 soros szövegrész kiválasztásával kezdődött –általánosságban az át-
lagműveltség témaköréhez tartozó írásos információs anyagból. Minden szövegrész 
után a szövegrész megértésére vonatkozó, 7-7 kérdésből álló feleletválasztásos és 
alternatívás feladatsor került, mely feleletvariációkból csak egy volt igaz. A teszt 
alapján összességében nemcsak az olvasásmegértés átlagszintje volt mérhető, hanem 
a feleletvariációk választása szerinti gondolkodás alapján a jellemző értelmi műve-
leti kategóriák fejlettségi szintje is. 

A hetvenes évek legelején az OPI által Magyarországon végzett, 2862 fővel rep-
rezentált, minden iskolafokot magába foglaló, rendes tanuló sokaság olvasás-
megértési teljesítménye az 52 pontszámhoz képest nyerspontátlagban 32,0 pont volt, 
ami 61,53%-os teljesítményt jelent. Ez a teljesítmény milyen helyet biztosít a ma-
gyar tanulóknak nemzetközi viszonylatban? A kutatást vezetők válasza a következő 
volt: „A magyar tanulók nemzetközi ranghelye különösen a 10 évesek és középisko-
lások (18 évesek) populációjában ad aggodalomra okot.” (Ui. itt teljesítményük 
„gyenge” kategóriájú, szemben a 14 éves, általános iskolás korúak „közepes” telje-
sítményével. Ezzel a teljesítménnyel a magyarok a 11 fejlett ország alsó harmadában 
helyezkednek el.4) 

A KLTE Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszékén különösen megragadta a 
figyelmünket az olvasásmegértési vizsgálat egésze és kutatásmódszertana. Azonnal 
felismertük, hogy ezek a vizsgálati eredmények és lehetőségek messze távolabb 
mutató eredményeket és következményeket foglalnak magukba az olvasásmegértési 

                                                        
1 Báthory Zoltán 1971: Kutatás. Tervezés. Iskola. In: Tudásszintmérés világszerte. A pedagógia időszerű 

kérdései külföldön. Bp. Tankönyvkiadó 1971. 
2 Kádárné 1976, Fülöp Judit: Olvasástanításunk eredményei, szövegmegértés. ZNK 1975–76. 

AK.K.1979. 
3 Kiss Árpád 1979. Tanulmányi eredmények nemzetközi összehasonlító értékelése. In: TNK 1975–76. 

Bp. AK.K. 1979. 
4 Oktatási rendszerünk helyzete az IEA vizsgálat tükrében (1973). (Szerzők: Báthory, Kádárné, Ballér, 

Falas, Kozák, Kozma). In: TNK 1975.76. Bp., 1979. 87–89. old. 
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teljesítménynél. Az olvasási képesség egyik alapvető mérési paramétere az egyén 
önálló önművelési képességének, ez utóbbi pedig meghatározó tényezője – így ered-
ményeivel fontos előrejelzője lehet – korunk alapkövetelményének, az élethosszig 
tartó tanulás, ill. reciprok társa: a permanens művelődés várható eredményességének 
az egyéneknél, szociális csoportoknál, vagy a nemzet egészénél. Mindehhez csak 
arra van szükség, hogy próbáljuk ki – és ha szükséges, adaptáljuk tovább – a vizsgá-
lati módszereket a tanuló és nem tanuló felnőttekre vonatkozólag. Vizsgáljuk továb-
bá az olvasásmegértés szintjét a különböző életkorú, iskolázottságú vagy más szoci-
okulturális tényező által meghatározott, befolyásolt felnőtt csoportoknál. 

Az anyaggyűjtés, a mérési eljárások lefolytatása, a nyert eredmények számító-
gépes feldolgoztatása, s végül a részletek, majd az egész vizsgálati anyag szöveges 
értékelése 1983-ra készült el.5 

Tanszékünk kutatási eredménye a következőkben foglalható össze. 
– Nemzetközileg is elsőnek (sőt szerény tudásunk szerint, máig egyedül is) vé-

geztük el az olvasásmegértés vizsgálati mérését a felnőtt generációra kiterjesztve. 
Mivel a kutatásmódszertannal kapcsolatosan nem látszott akadály azzal szemben, 
hogy az egész nemzetközi vizsgálat módszertanát és technikáját alkalmazhassuk (az 
általános iskolai végzettségű felnőtteknél az „A-tesztet”, a középfokú végzettségű-
eknél a „C-tesztet” használva). Ez azt jelentette, hogy vizsgálati eredményeink ösz-
szevethetők lettek az azonos iskolai végzettségű fiatalok olvasásmegértési képessé-
gére vonatkozó, bárhol előzetesen végzett és nyert vizsgálati adatokkal. 

– Kiteljesítettük a vizsgálati alanyokra vonatkozó szociokulturális meghatározó 
tényezők körét a művelődés, tanulás motivációjára, a szabadidőfelhasználás szokása-
ira stb. vonatkozó kikérdezéssel, így a nyert olvasásmegértési eredmények és ezen 
tényezők korrelációja is megvilágítható lett. Fontos eredményeket hozott kutatási 
technikánkban a vizsgált felnőtt populáció olyan tagolása, hogy most is tanuló vagy 
nem tanuló felnőttről van-e szó. Így a művelődési-tanulási technika aktív gyakorlá-
sának hatása vált kimutathatóvá. Nem folytathatjuk tovább kutatásaink jellemzését. 
Ez a tanulmány már csak „annyit bír el”, hogy nagyon tömören a felnőttek 
olvasásmegértési képességéről nyert számszerű eredményeket ismertessük. 

– Vizsgálatunkba 1125 fő, most tanuló, vagy nem tanuló felnőttet tudtunk be-
vonni. Nyert eredményeink a fővárosi és vidéki nagyvárosi felnőtt sokaságra érvé-
nyesek. 

– Az általános iskola 8. osztályában tanuló „rendes korúak” százalékos teljesít-
ménye 58,76%. Ehhez viszonyítva a felnőtt tanulóké 52,61%. A felnőttek 
olvasásmegértési teljesítménye 6,15%-nyi lemaradást mutat. 

– A gimnáziumi érettségi előtt álló „rendes korú” tanulók teljesítménye 51,33%, 
a felnőtt tanulóké 38,12%, ami már 15,21%-os lemaradást mutat. A középfokon 
tanuló felnőttek olvasásmegértési teljesítményének csökkenése az általános iskolai 
fokhoz képest tovább summázódott, több, mint 9%-kal. 

– A tanuló és nem tanuló felnőttek olvasásmegértési teljesítményének összeveté-
se általános iskolai fokon mintegy 14%-nyi lemaradást mutat a most tanulók esetén. 
(A tanuló-jelleg ugyanis a tanári segítés hatását és a tanuló egyéni folyamatos tanu-
lási gyakorlását jeleníti meg.) Az érettségizetteknél ez a különbség kezd eltűnni és a 

                                                        
5 Durkó Mátyás – Harangi B. László: Olvasásmegértés, művelődési motiváció, szabadidő-felhasználás. 

Bp. Művelőlődéskutató Intézet I.-II. kötet.1984. 
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felsőfokú végzettségűeknél már átlendül az olvasásmegértési teljesítmény a „nem 
tanuló” felnőttek javára. 

– Az olvasásmegértést produkáló, személyiséget meghatározó szociokulturális 
tényezők három csoportja (A= művelődési életút, B= az egyén szociális helyzete, C= 
szülői háttér) szignifikancia erősségi foka terén mutatkozó sorrendiséget a felnőttko-
ri vizsgálataink megfordították a gyermekkorihoz képest. Felnőtt korra a legerősebb 
meghatározó tényező a felnőtt eddigi művelődési életútja lett a B és C. tényezőkhöz 
képest. A rendeskorú fiatal tanulóknál a sorrend éppen fordított. A felnőttnevelés 
szempontjából az eddigi lehangoló eredményekhez képest ez az eredmény optimiz-
musra okot adó, hiszen erős szignifikancia fokon bizonyítja az egész életre kiterjedő 
művelődési lehetőségekkel való aktív élés fokának személyiségformáló jelentőségét. 

Nyert vizsgálati eredményeink azt bizonyítják hogy a felnőtteknél az 
olvasásmegértési képesség messze elégtelen alapot biztosít az önálló művelődéshez 
általános iskolai, plusz szakmunkási végzettségi szinten. Legalább érettségi ill. fel-
sőfokú végzettség szükséges e tendencia megfordulásához.  

Ezért értékesek az ilyen tanulás-eredményi mérések, mert figyelmeztetők az is-
kolai képzés minden fokán a személyiségfejlődés alapkérdéseire: a tanár-diák 
kultúrafeldolgozásban megnyilvánuló nevelési folyamat kölcsönhatásos tevékenysé-
gének „a fekete dobozban” lejátszódó lelki folyamatoknak a tudományos tanulmá-
nyozására, a pedagógiai-andragógiai kutatások e belső folyamattal foglalkozó részé-
re, amelyek nélkül üressé, „önmagáért valóvá” válnak a nevelési cél- és feladatrészé-
re vonatkozó kutatások is. Elönti az andragógiára vonatkozóan is közlési helyeinket 
az élethosszig tartó (permanensen folyó) tanulás szükségességéről szóló „követel-
mény-irodalom”, de mindez „üres óhaj” marad, míg pl. a felnőttek olvasásmegértési 
képessége ilyen retardált szinten marad.  

 

2.3. A KLTE Felnőttnevelési Tanszéke keretében végzett olvasásmegértési kutatás 
bemutatását, egy főiskolára vonatkozó eddig ismeretlen vizsgálat eredményeinek 
ismertetésével folytatom. Dr. Vágó Lászlóné tanszékünkön (a fentebb ismertetett 
kutatásokon belül) igen sikeres doktori disszertációt készített: „Az olvasott informá-
ció megértésének vizsgálata főiskolások körében” címen. 

Szembetűnő, hogy a rendeskorúak teljesítésének vizsgálata mellett tanszéki ku-
tatásunkkal már megoldást nyert a „rendes korúak” eredményeivel összevetve a 
felnőtt tanuló és nem tanuló populáció olvasásmegértési teljesítményének az értéke-
lése. Viszont kimaradt még – életkor szerint – az adolescens ifjúság, a főiskolai 
nappali tagozatos korosztály, és – oktatási formák szerint – a főiskolai levelező for-
mában tanuló fiatalok-felnőttek e képesség terén való teljesítményének a vizsgálata. 
Dr. Vágóné disszertációja éppen e kettős hiányt pótolta. 

A vizsgálatot összesen 743 fővel végezte el hármas kontrollt is alkalmazva. Két 
nappali tagozaton tanuló ifjúsági populáció olvasásmegértési teljesítményét mérte a 
debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskolán (252 főnél) és kontrollként a Felsőfokú 
Tanítóképző Intézetben (354 fővel). Ezek egyúttal egy alapvetően természettudomá-
nyos műszaki, illetve egy túlsúlyában humán műveltségi beállítottságú ifjak teljesít-
ménye összevetésére is alkalmat nyújtottak a két alapvetően ellentétes főiskolai típus 
képző-nevelő hatása mellett. A nappali tagozaton tanuló ifjak teljesítménye végül 
összevethető volt a műszaki tagozaton levelező képzésformában tanuló ifjú-felnőttek 
(137 fő) olvasásmegértési teljesítményével. Összefoglalóan minden vizsgálati ered-
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mény adatokat szolgáltat még a főiskolai szinten most tanulók műveleti gondolkodá-
sának sajátosságairól is. 

Mindenekelőtt bemutatjuk az ismertetett felosztás alapján nyert csoportok 
olvasásmegértési teljesítményét, majd a műveleti gondolkodás eredményeinek a 
táblázatát, hogy az olvasásmegértési vizsgálatok zárásaként ezekből néhány követ-
keztetést vonhassunk le. 

 

I. táblázat: Fejletlen, átlagos és fejlett olvasásmegértési teljesítmény megoszlása 
főiskolai szinten tanulóknál: 

 

Tagozat N Fejletlen 
(1–24-ig) 

Átlagos 
(25–37-ig) 

Fejlett 
(38–54-ig)  

  fő % fő % fő % 

Műszaki főiskola 
nappali 

252 26 10,3 171 67,9 55 21,8 

Műszaki főiskola 
levelező 

137 41 29,9 89 65 7 5,1 

Tanítóképző 
nappali 

354 46 13 284 80,2 24 6,8 

Főiskolások mind 
összesen 

743 113 15,2 544 73,2 36 11,6 

 

II. táblázat: A műveleti gondolkodás típusa és teljesítménye (%-ban) 
 A= gondolatmenet 

követése, előzmé-
nyek, hivatkozások 

megértése 

B= információk, 
szövegösszefüggések 
megértése és rögzíté-

se 

C= következtetések 
levonása 

D= írói szándék 
felismerése 

 alatt átlag felett Alatt Átlag Felett Alatt Átlag Felett Alatt Átlag Felett 
Műszaki 
nappali 

31,76 56,0 12,3 16,3 66,7 17,1 73 68,3 24,2 19,8 60,3 19,8 

Műszaki 
levelező 

46,7 45,3 8 33,6 60,6 5,8 19 70,1 10,9 30,7 57,1 10,2 

Tanítókép-
ző főisk. 

17,5 55,9 26,6 16,1 72 11,9 15,5 74,3 10,2 31,1 57,6 11,3 

Országos 
átlag 

 56,67   73,89   55,65   55,83  

 

III. táblázat: A műveleti gondolkodás átlagos eredményei az egyes csatornáknál 
nyerspont értékben 

 

 Országos érettsé-
gizők átlaga 

Műszaki 

  nappali levelező 
„A” 56,67 57,82 43,5 
„B” 73,89 77,1 68,33 
„C” 55,65 57,48 49,26 
„D” 55,83 57,15 51,32 

(Dr.Vágóné dissz.99.old.) 
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Kővetkeztetések 
„A műszaki főiskolások nyers pont átlageredménye: 30,63, erősen szignifikáns 
(T=4,6). Jó egyezést mutat az IEA országos standard érettségizőkről kapott 31,3-es 
átlaggal. A mért értékek szórásának átlaga: 6,3 (IEA vizsgálatnál 6,8) A főiskolás 
tanulók átlagteljesítménye 56,7%, az IEA 1973-as standard érettségizetteié: 57,7%.” 
(Vágóné dissz, 2/93. old.) A főiskolai egy éves tanulás még nem hozott fejlődést. De 
Vágóné eredményei alapján összességében megállapíthatjuk az önművelési képesség 
érettségi és felsőszintű tanulmányok idején megvalósuló szükséges fordulópontját az 
önálló művelődés képessége és gyakorlata felé, melyről előző, a 2.2. fejezet követ-
keztetéseinél írtunk (lásd III. táblázat eredményeit). 

Fontos feladatokra figyelmet felhívó eredmény a nappali főiskolai képzésben fo-
lyamatosan tanulók és az érettségit követő több éves tanulási szünet után újratanuló 
levelező hallgatók olvasásmegértési teljesítményének csaknem 20%-os teljesítmény-
elmaradása a levelező hallgatók kárára. Ez az a populációs réteg, amelyről jelen 
dolgozatunk is szól. Súlyos ellentmondásra hívja fel a figyelmet a nagyobb arányú 
önálló önművelést követelő levelező tanulási forma és a benne résztvevő ifjú felnőt-
tek közel 20%-os olvasásmegértési teljesítménylemaradása közöttire. 

A permanens művelődés alapvető követelménye az értelem fejlettségének szint-
je, melynek részletes, műveleti típusok szerinti megosztottságáról a II. táblázat tájé-
koztat, mely megmutatja, hogy az összevont olvasásmegértési teljesítményhez ké-
pest – melynek összeredményében ugyan a műveleti gondolkodás eredménye is 
benne van – az értelmi képzettség fejlettsége 15-17%-os további elmaradást mutat. 
Tehát az összevont olvasásmegértési teljesítmény lefele húzó tényezője a műveleti 
gondolkodás – a többi tényezőnél is fogyatékosabb teljesítő képessége. Különösen 
érvényes ez a levelező tagozaton tanulókra. Íme egész kőzművelődésünk leggyen-
gébb pontja az értelmi műveleti képzés, ami, döntően az előző fejezetben bemutatott 
tananyag-túlterhelés és időaránytalanságából következő, nem megfelelő tanár-diák 
kölcsönös, aktív együttműködése: a módszertani munka hiányosságának eredménye. 

A műveleti gondolkodás részfeladatainak összevetése egymással viszont arra fi-
gyelmeztet, hogy a kész információk egyszerű megértése és rögzítése mintegy 15%-
kal könnyebb feladat, mint az ezen információkkal való további aktív gondolkodási 
önálló működés. Értelmi képző iskolai munkánkat tehát ezen aktív műveletek tuda-
tosítására és aktív gyakorlására kell koncentrálnunk minden iskolai fokon. 

Végső konzekvenciaként el kell oszlatnunk azt a közhiedelemet, hogy az egyé-
nek tudományterületek szerinti beállítottsága befolyásolja, gátolja más tudományok-
hoz tartozó műveltségi tartalmakkal kapcsolatos olvasásmegértési teljesítményét. A 
műszakiak legjobb olvasásmegértési eredményei ugyan a természettudományos 
szövegértésre, a tanítóképzős hallgatóké a humán szövegeknél jelentkeztek, de egyik 
csoportnál sem mutatkozott erős teljesítménykülönbség az ellentétes tudományos 
beállítottságú szövegeknél megértésénél. 

3. A korosztályból való „merítés”, mint tanulmányi csoportok heterogenitását 
meghatározó tényező 
Mindenféle művelődést, tanítást nagyon differenciálttá tevő tényező a különböző 
tanulási csoportok összetételének heterogenitása. Eddig a differenciáltságot alakító 
tényezők különböző hatóerejét világítottuk meg. Most egy ezeket összefoglaló, ill. 
átfogó jelenségről szólunk: a csoportok összetétele szempontjából egy korosztályból 
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való „merítés” sokrétűségéről. A kutatások kapcsán6 döbbentünk rá e tényező fon-
tosságára, mely a művelődési csoportok összetételének képességszinti differenciált-
ságának meghatározó tényezője, mely a művelődés rendszerében a legszélsősége-
sebben a közművelődés terén fejti ki hatását, s teszi az ott folyó személyiségformá-
lódási és formálási folyamatokat a legnehezebbé és legbonyolultabbá, de erős hatása 
van az iskolarendszerű felnőttoktatási folyamatok, tagozatok tanuló csoportjai össze-
tételének differenciált kialakításában is. 

Részletes megnyilvánulását a jelzett (5) munkából ismerheti meg az olvasó. Mi 
most csak tanulmányunk tárgyát alkotó főiskolai levelező tagozat összetételét kiala-
kító szerepét ismertetjük. Ezért az éppen érettségizettek kohorsz rétegét tekintjük 
kiindulási alapnak, s az ezt alkotó egyének képességszintjét (az olvasásmegértési 
szintet is beszámolva) a merítés pillanatában más-más szinten, de viszonylag állan-
dónak tekintjük. Az adott kohorsz rétegből való merítés első szintjét, az un. „lefölö-
ző merítés” képviseli. Ezt a kohorszot alkotó személyek személyes érdeklődése, 
pályaorientációja szerinti iskolarendszerű képzésre, továbbtanulásra jelentkezők 
közül az egyetemi szintű tanulásra felvettek képviselik. Ez a kohorszba tartozók 
közel jeles-jó szintű képességekkel rendelkezők rétegét „fölözi le”. Az ezen képes-
ségszintű „maradék”-réteg és a közepes szintűek képezik általában az ugyanezen 
szakirányú főiskolák nappali tagozatára „átlag körüli merítéssel” felvett hallgatók 
zömét. Ahol ugyanezen szakterületen létezik egyetemi, vagy főiskolai szinten esti 
képzésforma, azok a „szerencsés” hallgatók ugyanezen merítéssel az előző két for-
mából kimaradtak közül verbuválódnak. Az ez után maradtak, vagy alacsonyabb 
képességszintűek részére marad az évkihagyás, évekig való tanulásból való kimara-
dás, a más szakterületen való továbbtanulás, gyakorlati munkába való bekapcsolódás 
lehetősége. Évek múlva az ezen rétegekből való „maradék merítéssel” toborzódik a 
szakmai főiskolák levelező tagozatára kerülő hallgatók zöme. 

A három merítési forma minden maradék rétegből kiválasztja „a viszonylag leg-
jobbakat”, így a hallgatók zöménél a képességi átlagszint az egymás utáni tagozatok 
szerint egyre alacsonyabb lesz (beleértve az olvasásmegértési képességszintet is). A 
képességszint homogenitása viszont egyre csekélyebb, heterogenitása ugyanakkor 
egyre növekszik. Mert a felvételnél szerepet játszanak a fentebb jelzett merítési 
fővonaltól eltérő más sajátosságok, törvényszerűségek is. Növekszik az életkori 
differenciáltság, hiszen bekerülhetnek régebben érettségizett, idősebb életkorú hall-
gatók is, sőt nem kizárt a már előzetesen más felsőfokú képzésformákat sikeresen 
abszolvált, más kohorszhoz tartozó, magas önképzési szintet képviselő, második, 
harmadik szakmát tanuló egyének bekerülése sem, az adott hallgatói csoportba. Sőt 
megváltozhat az előzetesen egységes szakmai, szaktárgyi orientáltság tendenciája is, 
hiszen nem kizárt – az eddigi, más szakterületen sikertelen felvételivel próbálkozók 
miatt – a szakirányt most változtatók bekerülése sem a levelező képzési tagozatba. 

4. Emlékeztető, figyelemfelhívó egy napos levelező foglalkozás, mint rövidtávú 
megoldási kísérlet a posztgraduális főiskolai szintű levelező tagozatokon 
Kicsit hosszú utat kellett bejárni ahhoz, hogy a főiskolai szintű posztgraduális leve-
lező képzés/tagozat hatékonyságát/hatástalanságát előidéző ellentmondásokat feltár-
juk. Kiemeltük, hogy a megoldás „hosszúlejáratú” módja csak az egész közoktatás 
alap-közép- és felsőszintű koncepcionális reformja kiteljesítésétől várható. Annyira 
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bonyolult kérdéskörről van szó, amelynek jelentős visszanyúló okai vannak a közok-
tatás alap- és középszintű területeire. De az élet, az oktatás, „addig se áll le” e tago-
zaton, ezért a jobbá tétel „rövidtávú” megoldási módjain is gondolkoznia kell a 
szaktudománynak, esetünkben az andragógia felsőoktatással foglalkozó ágának, a 
részletfolyamatok törvényszerűségei feltárásával, még akkor is, ha időben elhúzódó-
an egyszerre valóban csak egyes folyamatrészek megoldási kísérletére kerülhet sor. 

Ezen apró, rövidtávú megoldásmódok keresésére szintén a gyakorlati problémák 
analíziséből indulhatunk el. A felismert részproblémák gyakorlati megoldási módja 
andragógusi „kísérletével” folytatódó lépéssel, közben a gyakorlati eredmények 
figyelésével juthatunk el a megoldási mód általánosíthatóságáig. 

Ezen a fokon vagyunk a főiskolai szintű levelező képzés – eddigi fejezetekben 
felvázolt – problémái egy részének egy megoldási kísérletével is, melyet az eddigi 
gyakorlati levelező képzési munkámban „kísérleteztem” ki. 

4.1.A kísérlet ismertetése és indoklása 
Minden főiskolai levelező tagozat első nap 6-8 órás képzéskeretben egy bevezető 
jellegű foglalkozás-sorozattal kezdődne. A címe utal a tartalmára és funkciójára: „A 
művelődés folyamatos rendszerjellegű működésének és a tanulási technika ismereté-
nek jelentősége a személyiségfejlődésben.” Lényege az ember össztevékenységeiről 
és a személyiségfejlődésről való rendszertani gondolkodás megalapozása.  

A rendszerképződés azonossága a két fő életkori szakaszban lesz az elvi alapja a 
permanens (élethosszig tartó) művelődés folyamatosságának, folytathatóságának, az 
ezen formákban való részvétel belső aránya a személyiségfejlődést első szinten 
meghatározó egyéni művelődési életútnak, mint szociokulturális tényezőnek. Ez 
osztályozás és a benne foglalt egyedi művelődési tevékenységformák fogalmi meg-
határozása adja annak a társadalomfilozófiai gondolkodás megalapozásának lénye-
gét, melynek hiányosságát a felnőtté fejlődés folyamata retardálódásának egyik 
jelentős megnyilvánulásaként jellemeztük az előző elméleti fejtegetésekben. Az 
„ábra-feldolgozásos tanár-diák beszélgetést” egy problémában kell tanári előadásos 
magyarázattal kiegészíteni: az ábrával kifejezett rendszer kiegészítéséről az önneve-
lés/önművelés jelenségével. 

Az önnevelés a kulturális szolgáltatás minden/bármely ágában folyó bipoláris 
tevékenység tanulói oldala. Egy dinamikus, arányában, méretében, hatásában az 
életkor és műveltség függvényében egyre erősödő, szélesedő művelődési jelenség, 
mely a közoktatás kezdetétől a közművelődés kiteljesedő mozzanatáig, valamint a 
gyermekkori pedagógiától az andragógia felé cressendo jellegű kiszélesedést és 
egyre intenzívebbé válást mutat, s végső kiteljesedésében önálló művelődési tevé-
kenységgé válik. Íme: tartalmilag e rendszertani fejtegetést tekintjük minden főisko-
lai levelező formában a bevezető egynapos foglalkozás első témaegységének. 

Második témaegység minden nevelési folyamat belső logikájának megismerteté-
se – bármilyen szakirányú főiskolai szintű menedzserképző tanfolyam hallgatóival. 
Ismertetem ennek tömör tartalmi menetét: 

– Az élet változása, a fejlődés mindenkivel szemben új növekvő műveltségi kö-
vetelményeket támaszt. Emiatt a nevelési folyamat első lépése az ezen új kihívások 
műveltségi tartalma, az így megfogalmazandó értékek (és értéktelenségek) terén való 
eligazodás képessége, nevelői segítséggel vagy önállóan. 

– Második logikai lépés a differenciált önalalízis. Annak kritikus tisztázása, 
hogy az új műveltségi követelményekkel szemben milyen fejlettséget (megrekedtsé-
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get?) mutat a vizsgált egyén, csoport műveltségi szintje. Milyen az egyén viszonya e 
felismeréshez? 

– Harmadik logikai egység a programozás: az első két logikai egység összeveté-
sével annak megállapítása, hogyan, milyen lépésekkel lehet az elmaradt, kianalizált 
képességszinttől elindulva az aktuális, új társadalmi követelmények megközelítése 
felé lépésről-lépesre haladni, azt milyen új tartalmak elsajátításával, milyen új for-
mák közötti aktív (ha kell tanári-tanulói kölcsönös, ha lehetséges már csak egyéni 
tanulói) aktív tevékenységgel elérni. Mit kell ezért a nevelőnek, és mit a tanulónak 
tenni? Ezt tartalmazza a nevelési terv (szakaszossága, ill. egésze). 

– A tevékenységsor negyedik eleme a tervezett program megvalósítása. Ehhez a 
szükséges szervezési keretek megteremtése, a tananyag hozzáférhetővé tétele, a 
formák, eszközök alkalmazása. Mindkét részről a megvalósító tevékenység szüksé-
ges motiválása. 

– Befejező logikai lépés az egész tevékenységsorral elért eredmények változások 
értékelése. Az valósult-e meg, amit terveztünk, vagy mennyi belőle? Vagy éppen 
ellentétes folyamatok motiválódtak? A személyiségváltozás mérése, mint eredmnény 
a legdifferenciáltabb folyamat. 

Az első témaegység az ember egész társadalmi tevékenységrendszerében való 
belső eligazodást szolgálta, az ezzel kapcsolatos jelenségek, mint fogalmak értelme-
zését. A rendszerben különös súllyal a művelés/művelődés, nevelés/önnevelés és 
ezek fontossága, összefüggésrendszere kell, hogy szerepeljen. A második témaegy-
ség tudatosította mindenféle nevelés, művelődés logikai menetét, azt amiben a főis-
kolai hallgató is részes, akár mint aktív alakító, akár mint tanári és csoporthatásra 
aktívan reagáló, ezáltal szubjektíven alakuló személyiség. E második témaegység 
egyúttal formálisan előkészíti a jövendő menedzsert arra a nevelési folyamatra, 
amelyet majd a szakmai munkájában a hozzá beosztott felnőtt emberek között moti-
válnia, szerveznie, értékelnie kell. 

A bevezető foglalkozássor harmadik, befejező eleme – a felejtés elleni küzdelem 
jegyében – az önálló tanulás szöveges információ-elsajátítás, szövegmegértés és 
alkalmazás műveletsorának visszaidézése, az ezekre való tudatosított figyelemfelhí-
vás, mint aktív szellemi tevékenységforma használatkész állapotba hozásának foko-
zása. Az önálló szövegmegértés képessége az önálló tanulás, önművelés alapfeltéte-
le. Leghatározottabban az általános iskola első osztályaitól kezdve elinduló, minden 
iskolafajtában és képzésformában továbbfejlődő (láttuk a tanulmány előző fejezeté-
ben kifejtettekben), egyéni tanulási képesség-elem, amely azonban – az egyéni, aktív 
tevékenység, gyakorlás és tudatosultság mértéke szerint – egyéneként igen nagy 
szóródást mutat. Egy előző kutatásunk: a szépirodalmi olvasás és megértés szintje 
felnőtteknél7 utolsó fejezete (252–276 old.) egy andragógiai kísérletünk eredményét 
ismertette a szépirodalmi olvasási képesség felnőttkori fejleszthetőségéről. Az ered-
mény pozitív volt. A szépirodalmi műfeldolgozó képesség egyes módszeres lépései-
nek a tudatosítása és gyakorlása függvényében 10-15%-os teljesítményjavulás volt 
elérhető. 

Lényegileg ugyanez mondható el a prózai szöveg olvasásmegértési teljesítmé-
nyéről is. A recepciós képesség – előző iskolázás hiányai miatti – rendkívüli szóró-
dása elsősorban a tanári képző-nevelő munkának az önálló szövegfeldolgozási fo-
lyamat (=a helyes tanulás technikája) egyes lépéseire vonatkozó tevékenység tudato-

                                                        
7 Durkó Mátyás: Olvasás, megértés. Bp., Gondolat 1976. 
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sításának a hiányára vezethető vissza. Az előző szépirodalmi olvasásmegértési kí-
sérlet pozitív eredményei a felnőttek esetén is az előzetes tudatosítás utáni gyakor-
lásnak tudható be. 

E tanulságok alapján a főiskolai levelező képzés első napja bevezető foglalkozá-
sának három tematikai egységét az önálló helyes szövegelsajátítás, tanulás kívánatos 
módszertana ismertetésének, előre (és utólag való) tudatosításának szenteltük. Meg-
győződésünk, hogy a helyes tanulás, szövegfeldolgozás módszertana minden iskola-
fokozaton, minden tantárgyból való tudatosítása – az előző elvi fejtegetésekben 
kimutatott, rendelkezésre álló időkeret és elhanyagolt tanári módszertan hiánya miatt 
– az iskolai értelmi képző nevelő munka legnagyobb fogyatékossága. A gyakorlat-
ban – valamilyen fokon mindig folyt ez az értelmi műveleti tevékenység, de előzetes 
tudatosítás, így tudatosság nélkül. Amikor most e főiskolai levelező tagozati beveze-
tő foglalkozás befejező lépéseként ennek ismertetését iktatjuk be, joggal várjuk, 
hogy vele segitjük utólagosan is az addig automatikusan végzett gondolati tevékeny-
ség újrarendeződését, tudatosulását, ezzel a főiskola levelező tagozatán a hallgató 
előtt álló önálló szövegelsajátítás és helyes tanulás rész- és egész tennivalóira való 
elmélyültebb felkészülést is. 

Most csak nagyon tömör összefoglalásban utalhatunk e képző feladat fő tartalmi 
mondanivalójára: 

– A tanulói helyes szövegmegértés és rögzítés nem passzív reprodukáló folya-
mat, hanem a tanuló önálló, értelmi, szövegfeldolgozásának eredménye. 

– Mindenekelőtt megkívánja az egész szöveg fő gondolati egységeinek megkü-
lönböztetését. A közöttük lévő gondolati kapcsolatok tudatosítását. 

– Ezt követi az egyes részek külön-külön gondolati feldolgozása. A részek gon-
dolatelemeinek elkülönítése: pl. az egyes információelemeké, az azokat bizonyító 
tényeké, a belőlük folyó következtetéseké stb. 

– Itt következik egy nagyon fontos mozzanat: az egyes gondolatok előzetesen 
már tanult ismeretekkel való gondolati egységének megkeresése, és az új ismeret 
előzetes tapasztalati alapjainak felidézése. Ezzel az új információ ismereti és tapasz-
talati összefonódással való megerősítése. 

– Az egyes fő- és alrészek gondolati tartalmának egy-két szavas kifejezésekbe 
(vázlatpontokba) való sűrítése a (meg)rögzítés logikájának és technikájának nagyon 
fontos lépése. 

– E folyamatokat követi a fő szövegrészek (pl. fogalmi meghatározások) szöve-
geivel, nyelvi kifejezéseivel való alkotó munka. A tudományos nyelven megfogal-
mazott új információk, pl. meghatározások saját hétköznapi nyelvünkre való „lefor-
dítása”, ezek alapján történő – lehetőleg hangos beszéddel való – újrafogalmazása, 
rögzítése. Csak ezt követi az absztrakt szaknyelven való újrafogalmazáshoz, tömörí-
téshez való ismételt visszatérés. 

– Az információ-megértés, rögzítés nélkülözhetetlen állomása, ellenőrzése az új 
mondanivaló gyakorlati alkalmazására vonatkozó következtetések levonása. A gya-
korlati élni tudás az új információval. 

– A szövegmegértés, -megtanulás befejező mozzanata a szöveg egésze, fő mon-
danivalója és az összetevő részmondanivalók – vázlatpontjaik alapján való többszöri 
szóbeli „szabad” összefoglalása. 

* 
Az eddigi kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy az ezzel a bevezető előkészítő 
foglalkozási sorozattal a fentiekben jelzett képzési-nevelési elvárások megvalósul-
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tak. A tudatosítással a részben fejlett ismeretek, sőt cselekvési eljárások is újraren-
deződtek, felújultak. A levelező tagozatos főiskolai hallgatók visszajelzései szerint 
ez a bevezető foglalkozás nagyon hasznosnak bizonyult. Ezért érezzük megértnek a 
helyzetet e bevezető foglalkozási forma általános bevezetésére minden főiskolai 
levelező képzési tagozaton. 

Összegzés 
Az általános embernevelés (antropagógia) tudományos kutatásának hosszú története 
van. Ám egy probléma nem marad meg egy szaktudomány területén belül. Előzmé-
nye és utóélete van, s kapcsolata más rokon-, és segédtudományokkal: így válaszol-
ható meg időlegesen és viszonylagosan. Halad a válaszkeresés az első empirikus 
problémafelismeréstől az általános összefüggések feltárása, a más tudományokkal 
való kölcsönhatás feltárása felé. 

Így volt ez a felnőtt- és öreg személyiség alakulása és tudatos alakítása a nevel-
hetőség problématörténetével is. A téma az idegfiziológiai válaszkereséssel indult a 
20. század 30-as éveitől a 60-as évekig. Maróti Andor szöveggyűjteménye8 az ideg-
fiziológiai kutatásoktól a fejlődéslélektan, a munkapszichológia, az ember-
neveléstudomány, s ennek módszertani szakága, a szociológia válaszait fontos kér-
déskörre – külföldi tudományos beszámoló közlemények formájában – egy kötetbe 
összegyűjtve korszerűen ismertette. Ezek a kutatások (szaktudományok eredményeit 
integrálva) második fázisként nemzetközi irányítású IEA olvasásmegértési vizsgála-
tokban folytatódtak. Bekapcsolódott ezekbe az összehasonlító nemzetközi kutatá-
sokba Magyarország is. Egyetemünk, a KLTE Felnőttnevelési Tanszéke e fontos 
vizsgálati módszert felnőttekre, majd főiskolai ifjú felnőtt hallgatókra, és a 
felnőttnevelés posztgraduális levelező formájára terjesztette ki.  

Ennek történetét foglaltam össze ebben a szerény tanulmányomban, kiegészítve 
a hatékonyságát jelentősen befolyásoló, egy egynapos hiányokat, tudatosságot pótló 
– bevezető előadássorozat, kollektív tanár-diák kölcsönhatásos együttműködést 
biztosító andragógiai módszertani kísérlet általánosítható bemutatásával. 

 
 

                                                        
8 Maróti Andor: Andragógiai Szöveggyűjtemény II. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó.1998. 


