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Megszívlelendő múlt századi megállapítások  
a művelődésről

Most, hogy élénkülnek a viták az oktatásról, érdemes figyelembe venni néhány megálla-
pítást a 20. századból, amelyek a korszerűsítéséről szóltak. Ennek ellenére akkor nem volt 
gyakorlati foganatjuk, alighanem azért, mert egyrészt hiányoztak a megvalósításuk feltét-
elei, másrészt pedig azért, mert az illetékesek még éretlenek voltak a megértésükre. Ilyen 
fogadtatás érte Kornis Gyula kritikus megállapítását az első világháborút követő években.

„Nemzeti tragikumunk egyik fő forrása, hogy államférfiaink túlnyomó része nem vet-
te észre a kultúrpolitikának minden fölött álló centrális jelentőségét. Vagy amennyiben 
folytonos meddő közjogi küzdelmek közepette észrevette, a jelszavaknál és a legszük-
ségesebb intézkedéseknél alig haladt tovább. Országgyűlésünk költségvetési vitái közül 
a legsiralmasabbak s leginkább színvonal nélküliek éppen a kultusztárcára vonatkozók 
voltak… Nem volt egységes, a művelődési tevékenység minden ágára kiterjedő, átfogó 
kultúr-programunk”. Mit értett Kornis a művelődésügy „minden fölött álló centrális 
jelentőségén”? Erről így érvelt: „A szellemi kultúra igazi jelentősége különösen két 
tény világítása mellett szembeszökő. Az első az, hogy az anyagi kultúrát is a szellem 
teremti, mozgatja és lendíti. A fejlettebb értelem, az élénkebb képzelet, a kitartó akarat 
javítja meg, s teszi gazdaságosabbá a munkát. A fejlettebb, műveltebb szellem teremti 
meg a technikát, s veti meg az élet mind előnyösebb gazdasági alapjait. Másodszor: 
csakis a fejlett szellemi kultúra biztosítja az állami hatalom s a jog helyes gyakorlását. 
Hiába demokratizálódik a nemzet jogrendszere, az új jogoknak csak úgy van értelmük, 
ha a nemzet tagjait megfelelő műveltség képesíti a jogok helyes gyakorlására. Csak 
művelt polgárok tudják a demokratikus intézményeket és kiterjesztett jogokat a közös-
ség érdekében hasznossá tenni, különben mindezek csak súlyos veszedelmek forrásai. 
Mindebből nyilvánvaló, hogy az állam valamennyi tevékenysége közül legfontosabb, 
centrális jelentőségű a kultúrpolitika.”1

Kornis piarista pap, filozófus és egyetemi tanár volt. Később, 1927-től államtitkár a 
kulturális ügyek minisztériumában. Az itt idézett szavai mégsem váltottak ki egyetértést 
a politikusok között, alighanem azért, mert ellentétben álltak a kultúrára vonatkozó köz-
keletű gondolkodással. Aszerint a kultúra művészeti alkotásokat jelent, és a művelődés 
sem több ezek megismerésénél. Ezért semmi köze sincs a gazdasághoz és a politikához. S 
ebből következik, hogy az emberek műveltsége sem lehet a gyakorlati életre meghatározó.

Amikor Kornis a művelődésügyi minisztériumba került, annak miniszterével, 
Klebelsberg Kunóval együtt jelentős mértékben fejlesztette az iskolai oktatást a falu-
si iskoláktól kezdve az egyetemekig. Az anyagi támogatás és a szervezeti változtatás 
ellenére sem lehetett azonban az oktatást minőségileg is átalakítani, ehhez több idő és 
szemléletváltás kellett volna az oktatással foglalkozók között. Az irodalmi életben feltű-
nő és 1934-ban a rádió irodalmi műsorainak szerkesztésével megbízott Németh László 
így számolt be erről tapasztalatai alapján: „Magyarországon ma a műveltséget kétféle 
alakban mérik: az iskolák, mint képesítést, a kiadó vállalatok, mozik, színházak, a rádió, 
mint narkotikumot. Talán semmi sem jellemzőbb viszonyainkra, mint hogy a művelő-
désnek ez a két alakja annyira különbözik egymástól: az egyik teher, akadály, gátver-
seny, a kenyér kálváriája; a másik menekvés a tehertől, felejtés egy akadálytalan lejtőn 
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a napi gond rángásai között. Az ember tanul, hogy megéljen, olvas, szórakozik, hogy 
elfeledkezzen a megélhetésről. A kétféle sivárság – az iskoláké és a szórakozó helyeké 
– szorosan összefügg. Minél kevesebb örömöt talál a művelődés természetes hajlama az 
iskola erőfeszítésében, annál görcsösebben kerül a szellem minden erőfeszítést a szóra-
kozásban. A tunyaságnak ez az önmagát rontó köre viszont egy másik lefelé vivő körbe 
kapaszkodik: a lefelé kínálás konjunktúrájába. Egy egész kis társadalom él abból, hogy 
a köznek nem kell a nemes; a tömegnek nem kell Kosztolányi, Babits, Németh Gyula, 
kiáltják, a tömeg nem akar tanodába járni.”2

A panaszos helyzetkép szerint az iskolák nem tudják felkelteni az érdeklődést a ta-
nulás iránt, és ez hat az iskola elhagyása után, a felnőttkorban is. Az emberek többsége 
menekül minden szellemi erőfeszítéstől, a kultúrát csak szórakozásként tudják elfogad-
ni. S a kultúra terjesztésére vállalkozó intézmények ezen nem is akarnak változtatni, lá-
togatottságuk érdekében akár a színvonal lesüllyesztésével is népszerűek akarnak lenni. 
Úgy látszik tehát, a kultúra nem a művelődést, s nem az emberek fejlesztését szolgálja.

A probléma megoldását keresőknek érdemes figyelembe venniük, mit mondott erről 
évtizedekkel korábban Alexander Bernát, a pesti egyetem tanára. 1907-ben Pécsett ren-
dezték a szabad tanítás országos kongresszusát, amelyhez Alexander írt bevezetőt. Arra 
figyelmeztetett, hogy „minden iskolai tanítás, még a legjobb, a legkifogástalanabb is két 
nagy fogyatékosságban szenved. Az első az, hogy bizonyos kényszert kénytelen alkal-
mazni, amely sokaknak a tanulását kelletlen munkává teszi. A második az, hogy csak az 
alapot vetheti meg, a további fejlődést az egyén saját szabad törekvésére kénytelen bízni. 
Ez még a tanítás legfelsőbb fokára nézve is igaz… Az iskolai tanítás csak akkor jó, ha 
maga után vonja az egyén szabad, önálló, minden formalitástól ment tovább tanulását. 
Sőt ez, és csakis ez az igazi tanulás.”3

Az idézett megállapítások tükrözik az iskolai oktatás és az iskolán kívüli, felnőtt-
kori művelődés egymásra utaltságát. Ami azt is jelenti, hogy kölcsönhatásban vannak. 
Tudomásul kellene venni, hogy a fiatalok iskolai tanítása csak olyan társadalmi kör-
nyezetben válhat eredményessé, ahol a felnőttek viszonya a kultúrához pozitív. Tehát 
jellemzi őket a rendszeres művelődés igénye és megvalósítása. Ez elsősorban a tanulók 
szüleire vonatkozik, de bizonyos értelemben tanáraikra is; csak olyan tanár tud érdek-
lődést kelteni a kultúra eredményei iránt, aki maga is képzi magát, akinek a látóköre 
túlterjed a tananyagon, ismeri és érti a szélesebb összefüggéseit. Az ilyen magatartás 
példaadó és vonzó, a példa követésére indító. Tény, hogy mindig voltak és vannak ilyen 
pedagógusok, az ő tanítványaik sohasem érezték kellemetlen kötelességnek a tanulást. 
Ők azonban kivételek maradtak a közoktatás egészében.

A fiatalok és a felnőttek tanulásának, művelődésének egymásra utaltságát a század 
második felében az ENSZ kulturális szervezete, az UNESCO fogalmazta meg, és ter-
jesztette el világkonferenciáin. Az „élethosszig tartó tanulás, művelődés” szükségessége 
jelszóként nálunk is elterjedt, gyakorlata azonban kevéssé. Csupán annyiban, hogy ezek-
ben az évtizedekben a felnőttképzést is elfogadták, az már nemcsak iskolapótlást jelen-
tett, hanem szakmai továbbképzést, átképzést is. Az általános műveltség fejlesztésére 
már jóval kevésbé vonatkoztatták, noha abban – például a személyes életvitel kulturált-
sága és a közéleti, társadalmi tájékozottság tekintetében – ugyancsak van mellőzhetetlen 
feladat. Nem vált az sem világossá, hogy a felnőttkori művelődést a fiatalok iskoláiban 
kellene megalapozni, előkészíteni, túl a tananyag tanításán.

Már a század utolsó negyedében született meg nálunk az a kísérlet, hogy az iskola és 
az iskolán kívüli kulturális intézmények összevonásával alakuljon ki az együttműködés 
közvetlen lehetősége. Az ötletet építészek javasolták, akik külföldi tanulmányútjaikon 
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látták, hogy az ilyen komplex intézmények sikeresen működnek. Ők elsősorban a tér-
elválasztó elemek (mozgatható falak) funkcionális cseréjében ismerték fel a terek jobb 
kihasználási lehetőségeit a rendezvények várható látogatottságának megfelelően. A kez-
deményezésükhöz csatlakozó közművelődési szakértők viszont a különböző életkorúak 
egymás mellett történő foglalkoztatásától várták, hogy kialakítják az egész életen át tartó 
tanulás, művelődés igényét. Az Általános Művelődési Központnak elnevezett intéz-
ményben helyet kaphatott az óvoda, az iskola, a könyvtár, a művelődési otthon, a mozi, 
a kiállítási galéria, a teremsportokra alkalmas terem. Minisztériumi anyagi támogatással 
létre is jöttek az első – kísérleti célú – intézmények, amelyekben megvalósult a közös 
vezetés, gazdálkodás és adminisztráció. Az egyes részlegek azonban már nem működ-
tek együtt, mindegyik továbbra is a maga sajátos feladatának igyekezett megfelelni, 
nem keresték a más részlegekkel lehetséges gyakorlati kapcsolatokat. Noha az ÁMK-k 
munkájáról szóló könyvében az Országos Közművelődési Központ munkatársa, Vészi 
János figyelmeztetett arra, hogy „az intézményben együvé került tanárok és népműve-
lők munkája akkor látszik a leghasznosabbnak, ha… egyetlen testületet alkotnak, nem 
pedig külön csoportosulást vagy csoportosulásokat az »előintézmények« utóéleteként”.4 

Figyelmeztetése mégsem hatott, amit az ÁMK-król készített későbbi vizsgálat is igazolt.
A vizsgálatot végzők szerint „a szervezettebb iskolai oktatás bedarálta a művelődési 

ház jellegű munkát. Az Általános Művelődési Központok 50%-ában nincs felsőfokú 
végzettségű közművelődési munkatárs. Az intézményeknek több mint 50%-ában sem-
milyen közművelődési munka sincs nevesítve. Súlyosbítja a helyzetet, hogy ahol ne-
vesítve van, ott is jobbára könyvtárosi munkakört takar… Az adataink jelzik, hogy az 
Általános Művelődési Központokban a közművelődési struktúra alárendeltségben van, 
ami lehetetlenné teszi, hogy saját immanens logikája szerint működjön”.5 Ez a beszá-
moló tanúsította, hogy a közművelődésnek nincs társadalmi elismertsége, s még ahol 
kap is lehetőséget, ott sem tudja bizonyítani, hogy szükséges a kapcsolódása az iskolai 
oktatáshoz. Ez egyrészt a közművelődés gyakorlatának gyengeségét mutatta, másrészt 
az iránta megnyilvánuló társadalmi igény hiányát.

Elgondolkodtató, hogy miért alakult így ezeknek a komplex intézményeknek a tevé-
kenysége. Csak arról volt szó, hogy az iskola szükséges, mert azt a fiataloknak kötelező 
látogatniuk, viszont minden, ami a kultúra terjesztésében rajta kívül van, elhanyagolha-
tó? Vagy arról is, hogy nálunk nem alakult ki az együttműködés kultúrája, az emberek 
többsége igyekszik teendőit szűk körre szorítva végezni, amelybe másnak ne is legyen 
beleszólása, ahogy ő sem akar figyelni mások munkájára? Ahhoz, hogy választ kapjunk 
arra, mi okozhatja a kultúra egyes területein dolgozók bezárkózását feladatkörük határai 
közé, kissé behatóbban kell értelmeznünk sajátos gondolkodásukat.

Felismerhetjük, hogy az iskolában és az iskolán kívül is jellemző az a meggyőződés, 
hogy a feladat nem más, mint a kultúra eredményeinek átadása. Ebből következik egy 
„adás-vételi” viszony, hasonlóan a kereskedelemhez, ahol az eladó és a vevő kapcsola-
tában van egy aktív kínáló és a kész terméket átvevő mozzanat. Ugyanez játszódik el 
az iskolai oktatásban és a kulturális intézmények rendezvényein. Mindkettő feltételezi 
azonban, hogy az átadott kultúrával a személyiség is fejlődik, az iskola nevel, a nép-
művelés műveltséget ad. Ami hiányzik ebből: az adó és a vevő kölcsönössége. Ezzel 
szemben Karácsony Sándor, a debreceni egyetem tanára ezt mondta a nevelésről: „A 
nevelés egyetemes előfeltétele annak tudomásul vétele, hogy az egyén lelke autonóm a 
nevelési hatással szemben, Azaz ellenálló matéria, nem tiszta fehér lap, nem formálha-
tó viasz. S ha autonóm az egyéni lélek, akkor hiába beszélünk értelmi, érzelmi, akarati 
nevelésről, mert az autonóm egyéni lélekre illuzórikus mindenféle nevelő ráhatás, tehát 
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sem az érzelemvilágát, sem értelmi működését, sem akaratát nem befolyásolhatom. Más 
oldalról viszont senki sem tagadhatja, hogy az emberek lehetnek és vannak is egymásra 
igen nagy hatással.” Ez egyféleképpen lehetséges. Ha ketten tesznek egyet, és ugyanazt 
akarják. A nevelés tehát társas lelki viszonyulás. „A nevelés is csak ott, akkor és annyi-
ban lehetséges, ahol, amikor és ahogy a társas lelki viszonyulások lehetségesek.”6

Karácsony Sándor a második világháborút követő években az Országos 
Szabadművelődési Tanács elnöke lett, és így nyilatkozott az iskolán kívüli művelődés-
ről: „A népművelésben más műveli a népet, a szabadművelődésben maga művelődik a 
nép, ahogy igénye és kedve tartja. A kulturálandó fél ugyanis olyan termőföld, amely 
azt termi, ami bele való. Hiába erőltetetek bele egyebet, visszautasítja.”7 Ezért tudomásul 
kell venni, „az iskolán kívüli népművelés meddő marad, csődöt mond, tekintet nélkül 
arra, ki végzi… A művelődés igénye és vágya alulról felfelé ható erő minden olyan 
kollektív életformában, mely nem mechanikus, hanem organikus jellegű”.8 Amikor 
Karácsony Sándor ezt megfogalmazta, az ország még nem volt demokratikusan tagozó-
dó, ezért nem is alakult ki a művelődés „alulról felfelé ható” rendszere. Úgy látszott te-
hát, „élesztgetni kell” a művelődés igényét. Karácsony szerint ez „a felületes megfigyelő 
számára hasonló a műveléshez, de csak hasonlít hozzá, nem azonos vele. A művelés 
akart és parancsoló folyamat. A művelődésre kapatás türelmes, engedelmes, megfigye-
lő és végrehajtási szándékában alázatos. Nem uralkodik, inkább szolgál. A reakciókat 
gondosan szemmel tartja, és már a nyomon követő időszakban számol velük. Csakhogy 
hol járunk mi még ettől… szabadművelődésünk alanyai, a nevelők is… minden áron 
művelni akarnak”.9

Mintha ugyanez ismétlődött volna meg vagy harminc évvel később. A szabadműve-
lődés rendszerét az 1948/49-es politikai fordulat után felszámolták, Karácsony Sándort 
az egyetemről nyugdíjazták. A szocialista művelődéspolitika visszatért a népművelés 
fogalmához, jelezve, hogy a kultúrával nevelni akarja az embereket. Elsősorban ide-
ológiai-politikai vonatkozásban, a kultúrának ezt kellett szolgálnia. A népművelés az 
agitáció és a propaganda része lett. Bár az 1956-os forradalom után ez a szándékolt 
hatás közvetettebbé vált, a „tudatformálást” a művelődéspolitika továbbra is elvárta. A 
60-as években ezt a történelmi haladást szolgáló művek széleskörű terjesztésével akar-
ták megvalósítani. Az eredményességet tehát a rendezvényeken megjelenők számának 
emelkedése jelentette. Ez az igény azonban óhatatlanul a szórakoztatás felé terelte a 
kultúra közvetítését.

1976-ban került sor a közművelődési törvény szövegének országgyűlési elfogadta-
tására. A törvényt előterjesztő művelődésügyi miniszter, Pozsgai Imre ezt mondta: „A 
népművelés fogalmát, amely mechanikusan művelőkre és művelendőkre, alkotókra, 
terjesztőkre és passzív befogadókra osztotta az embereket, felváltottuk a közművelődés 
fogalmával. Ez demokratikusabb és közösségibb magatartásra ösztönöz: olyanra, amely 
tudomásul veszi, hogy a művelődés az egész közösség és minden állampolgár joga, le-
hetősége és feladata. A közművelődés fogalma tartalmazza azt is, hogy a művelődés nem 
egyszerűen elfogadást és passzív ismeretszerzést jelent, hanem az alkotói és terjesztői 
folyamatban való cselekvő részvételt is.” „A közművelődés fogalma a személyek egy-
mással való kapcsolatában és a személyiség teljességében a közösség oldaláról közelíti 
meg a művelődés értelmét, társadalmi hasznát és teszi hangsúlyossá a személyes rész-
vételt, a közösségi jelleget és a művelődés fontosságát. Egyszersmind feltételezi, hogy 
minden ember hordoz valami sajátos tudást, tapasztalatot, amit érdemes a közösségnek 
átadni.”10 Bár ezt az érvelést az illetékes miniszter olvasta fel, a szöveget a minisztérium 
egyik munkatársa, Bíró Zoltán fogalmazta meg, aki korábbi egyetemi tanulmányai köz-
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ben ismerte meg Karácsony Sándor felfogását.11 Nem véletlen, hogy a szabadművelődést 
közművelődéssel helyettesítő érvelést a párt Politikai Bizottsága gyanúsnak találta, és a 
törvényt csak nehezen fogadta el. Alighanem érzékelte, hogy a népművelés szerkezeti 
átalakítása messzebb vezethet, a politika központi irányítását vonja kétségbe.

Mégsem csak a politikai hatalom akadályozta a közművelődésben meghirdetett 
társadalmi öntevékenység érvényesülését. A népművelésben dolgozók többsége úgy 
vélte, nincs értelme a meghirdetett fordulatnak, a népművelés olyan hagyomány, amit 
nem lehet elvetni, ezért, ha az elnevezése hivatalosan meg is változik, a gyakorlatban 
lényegében ugyanazt kell csinálni, mint korábban. Nem véletlenül maradtak visszhang 
nélkül az olyan vélemények, amelyek a szellemi kultúra közvetítése helyett az élet 
problémáinak megoldását segítő kultúra átadását javasolták. A szociológus Losonczi 
Ágnes például arra figyelmeztetett, hogy „az emberek mindennapi életvitelük során, 
létérdekeik szerint olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekre igazán sehol sem, vagy alig 
kapnak választ. Ezek olyan ismeretek szükségességét harsogják, amelyeket sehol senki 
sem magyaráz, tanít. Helyette olyan ismereteket terjesztünk széles és kidolgozott há-
lózattal, amelyeknek igen szűk, olykor alig van társadalmi tapadó felülete”.12 Vercseg 
Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója így érvelt: „Olyan kulturális 
tevékenységre lenne szükség, amely nem a művekben tárgyiasult kultúrából, a tudomá-
nyos és művészeti alkotásokból táplálkozó műveltség elosztását, terjesztését vállalja, 
hanem a hétköznapi valóság érdekekből, érdeklődésből, képességekből és tettekből, 
tehát a mindennapi élet szövevényéből kiindulva keres bekapcsolódási, meghaladásra, 
felülmúlásra, értelmezésre alkalmas pontokat.”13

Ezek a megállapítások egy életszerű művelődés programját ajánlották. Olyan gya-
korlatot kínáltak, amely a valóság tapasztalatait és megoldásra váró problémáit tekinti 
kiindulásnak ahhoz, hogy alaposabb értelmezésükkel tegyék lehetővé a kultúra haszno-
sítását. Összekötné tehát a gyakorlati tudást az elvontabb, tárgyiasult kultúrával, annak 
tágabb és mélyebb összefüggéseket feltáró szemléletmódjával. Nyilvánvaló, hogy ez el-
méletileg megalapozott gyakorlatot feltételezett volna, a helyi szükségletek felmérését, a 
művelődési folyamatok elemzését, az eredményesség érdekében azok kreatív alakítását. 
Ez más szintű felkészültséget feltételezett volna, mint a megszokott rendezvényszerve-
zés, amely figyelmen kívül hagyja a programok tényleges hatását. Annak ellenére, hogy 
ekkor már egyetemen, főiskolán képezték a közművelődésben dolgozókat, az ő másféle 
szemléletük országosan nem tudta áttörni a kultúra terjesztéséről szóló begyöpösödött 
felfogást. Csak néhány helyen születtek eredmények a kezdeményezéseikre. Ezekről 
számolt be 1983-ban a „Közelítések” c. interjúkötet.14

Ekkor jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Bizottságának az 
állásfoglalása az iskolai oktatás fejlesztéséről. Ebben a tantárgyi széttagoltság helyett 
az integráció határozta meg az elsajátítandó műveltség tartalmát. Az új koncepció 
hangsúlyozta, hogy „a tanuló ismerje meg a természeti és társadalmi valóságot; értse a 
természet és társadalom legalapvetőbb mozgástörvényeit, s a logikus gondolkodás alap-
elveit; az őt körülvevő világot egyrészt az egyszerűbb állapotokból kiindult természeti 
fejlődés, másrészt a társadalmi-történelmi fejlődés eredményének, lépcsőfokának lássa; 
az általános elvekből kiindulva ismerje fel a fejlődés összefüggéseit, kölcsönhatásukban 
érzékelje a természeti, technikai és társadalmi folyamatokat”.15 Hasonló érvelés szólt az 
emberről szóló tudásról: „Legyen képes a természeti és társadalmi környezetében való 
szerepének megítélésére, tudatosan és tevékenyen dolgozza fel az onnan jövő hatásokat, 
legyen anyanyelvét minden kommunikációs helyzetben önállóan (logikusan és árnyal-
tan) használó egyén, aki legalább egy idegen nyelvet tud, és aki képes rövid idő alatt 
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újabb idegen nyelv elsajátítására, rendelkezzék a matematikai gondolkodás és logikai 
problémamegoldás képességével, legyen képes iskoláinak elvégzése után is arra, hogy 
újabb ismereteit egységes gondolkodásmódjának keretében elhelyezze.”16

A hét tárgycsoportra osztott műveltségképben érvényesült az információk integrálási 
szándéka. Leghatározottabban a természettudományban, itt valamennyi tudományág 
egy témakörbe került. Ilyen törekvés jelent meg az „esztétikai címszó” alatt is, ahol 
az irodalmi és művészeti tájékoztatás volt a cél. A távlati terv figyelmeztetett arra is, 
hogy „az oktatási intézmények nem taníthatnak mindent, ami az életben szükséges. 
Nem adhatnak befejezett műveltséget… Az iskolának nem úgy kell válaszolnia a gyors 
fejlődésre, hogy változó ismeretek minél nagyobb tömegét tanítja, állandóan bővítve 
tananyagát… Iskoláink csak úgy felelhetnek meg a társadalmi követelményeknek, ha 
az alapvető ismeretek tanítására törekszenek, ha a tanuló gondolkodását fejlesztve ki-
alakítják a továbbtanulás igényét, és képessé teszik őket folyamatos önművelésre”.17 
Ehhez az szükséges, hogy az összefüggések érzékelésével az ember legyen képes „ke-
zelni, értékelni, világképébe fogadni és alkalmazni is az új ismereteket. S ha szükséges, 
vállalkozzék akár világképének megújítására is”.18 Feltétele, hogy „az aktív műveltség 
építésének probléma-centrikusan kell folynia, a problémák komplex megközelítésével. 

Ezért kell elérni, hogy az oktatásban „az egymást követő tantárgyak tartalmilag illesz-
kedjenek”, s legyen lehetőség arra, hogy „az egyik tantárgyban tanultakat később más 
tantárgy alkalmazza”.19

Ezekben a gondolatokban a gyorsan változó valóságnak megfelelően dinamikus mű-
veltségfelfogás található. Magától értetődő a megszerzett tudás folytonos megújításának 
szükségessége, amiből az is következhet, hogy az irányított tanulást ki kell egészíteni 
az önműveléssel. Tanulságos az általános műveltség jelentőségének kiemelése, abban 
az értelemben, hogy az iskola fő feladata a sokirányú általános műveltség kiépítése. A 
szűkebb szakirányú specializáció a munkahelyek feladata, tekintettel arra, hogy a szak-
mai képzettségnek folyton át kell alakulnia az ott esedékes továbbképzés és átképzés 
formájában. Emellett szükséges az önálló ismeretszerzés is, ezért az iskoláknak fel kell 
készíteni tanulóikat „az önképzés és önművelés eszközeinek elsajátítására”, például a 
könyvtárak használatára. A társadalom iránt nyitott iskola feladatkörébe tartozik az ál-
lampolgári tudás fejlesztése is az „aktív közéleti magatartás” érdekében. Ezért az iskola 
legyen modellje a társadalmi együttélésnek, a tanulók közösségei vegyenek részt az is-
kola nevelő munkájában, vállaljanak feladatokat lakóhelyük környezetében.

Az oktatás alapelveit a fejlesztési terv így határozta meg: A tudományos-technikai 
forradalom követelményeinek megfelelően „a szakműveltségről alkotott hagyomá-
nyos felfogás gyökeresen megváltozik: a kiváló specialista fő jellemzője egyre inkább 
a biztonságos és sokirányú alapműveltség lesz”. A szűkebb speciális képzést pedig a 
munkahelyeknek kell magukra vállalniuk.20 Meg kell változtatni a tanár-diák kapcsola-
tot is. „A tanár ebben a folyamatban nem úgy jelenik meg a diákjai előtt, mint a tudás 
és az igazság egyedüli letéteményese és kinyilatkoztatója, hanem mint a megismerés 
nagy tudású vezérlője. A diákot nem készteti gépies és kritikátlan reprodukcióra, hanem 
ellenkezőleg, az ismeretszerzés folyamatát úgy szervezi meg, hogy a diák csak önálló 
gondolkodással boldogulhasson.”21 Így érhető el, hogy „az ismeretszerzési folyamat lo-
gikája és stílusa… a felfedezés folyamatához közeledjék, amelyben a tanulók mind több 
eredményhez jutnak, de irányítottan önállóan szerzett tapasztalatok és ismeretek alap-
ján”.22 Ehhez a tantárgyak sajátosságaihoz igazodó differenciált módszerek kellenek az 
egyéni, a kiscsoportos és az osztályban folyó munka összekapcsolásával. Úgy látszott, 
ez az állásfoglalás szembefordul a hagyományos tanár-diák kapcsolattal, új szerepre 
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készteti a tanárokat, de a tanulókat is. Mindkét féltől rugalmas, kreatív magatartást vár 
el, ami a tanítás-tanulás folyamatát is eredményesebbé teheti. Feltűnően hasonlítanak 
ezek a javaslatok arra, amit évtizedekkel korábban Karácsony Sándor írt le.

Nehezen ítélhető meg, hogy az évezred fordulójára javasolt távlati koncepció később 
mennyire vált a gyakorlat meghatározójává. Az oktatáspolitikai változások mellett az is 
befolyásolta ezt, hogy a pedagógusképző intézmények milyen pályaképet adtak az újabb 
tanári nemzedékeknek. Az azonban felismerhető, hogy az iskolák számára javasoltak 
hasonlítottak a közművelődés reformjára irányuló elvekhez. És az is feltételezhető, 
hogy e két terület átalakulása nagymértékben függ attól is, hogy a közélet mit vár az 
állampolgárok művelődésétől. Olyan tudás elsajátítását, amely hozzájárul a társadalom 
fejlesztéséhez, vagy ezt csak a kultúrától függetlenül akarja elérni.

Ebben a kérdésben érdemes figyelembe venni egy külföldi szerzőktől származó for-
rást, mely magyar fordításban 1968-ban jelent meg a Kossuth Könyvkiadónál. A könyv 
jelentőségét az adta meg, hogy világviszonylatra szélesítve mutatta be országának a 
tapasztalatait. Olyan helyzetben, amely akkor erősen hasonlított a magyarországi viszo-
nyokra, ezért hatott is valamelyest a reformokat célzó hazai kezdeményezéseinkre. Egy 
csehszlovák tudományos munkaközösség tanulmánya volt ez a tudományos-technikai 
forradalomról. A könyv a gazdasági elmaradottságot bírálva mutatott rá arra, hogy „ez a 
rendszer egyeseket érdekeltté tesz szakképzetlen, fölösleges erőknek az üzemekben való 
megtartásában. Korlátozza a szocialista vállalkozó szellem érvényesülését. Nincsenek 
meg a kellő eszközeink, melyekkel értékelni tudnánk az újításokat, kellőképpen sújtani 
az elmaradottságot”. „A direktívák túltengése… tompítja a kezdeményező készséget, 
pusztítja a felelősségérzetet, alátámasztja a középszerűséget, arra tanítja az embert, hogy 
ússzon az árral, ne térjen le a kitaposott útról, ne képviseljen önálló nézeteket, ne fedez-
zen fel és ne érvényesítsen semmi újat, hanem inkább kússzon át a direktívák pórusain 
és használja fel ezeket a maga javára, ne törődjék mással, mint a magánérdekeivel.”23 

Minthogy „az emberi alkotóerők kibontakoztatásának mindennemű elmulasztása gaz-
daságilag károssá válik”, tudomásul kell venni, hogy „már a jelenkorban kulcshelyzete 
van a művelődésnek”.

A művelődés reformjának követelményeit megfogalmazva szólt ez a tanulmány 
arról is, hogy a gyakorlat megújítása egyúttal megköveteli a szakítást a kultúra elsa-
játításának szokásos módjával. Eszerint „a művelődés eddigi rendszere, amelynek az 
alapja az ismeretek elsajátítása, a jövőt tekintve abszurddá válik. Az enciklopédikus 
tájékozottságra irányuló tendenciák az önálló, logikus gondolkodásra való képesség 
csökkenésével bosszulják meg magukat. Az absztrakt gondolkodás kultiválása, a logikai 
rendszerek elsajátítása világméretű problémává kezd válni”. S minthogy a gondolkodás 
fejlesztése lesz a művelődés lényege, „minden emberből önmaga nevelőjét kell nevelni, 
a nevelés objektumát az önnevelés objektumává kell átalakítani, a nevelt emberből ön-
magát nevelő embert, a nevelésből önnevelést”.24 Ezek a megállapítások összefüggtek a 
társadalmi rend átalakításának igényével, ami azt is jelentette, hogy a művelődés ügye 
a politika központjába került. Nem véletlenül szállt szembe ezzel az ideológia és a po-
litika dogmatikus felfogása, és tett lehetetlenné mindenféle megújulást a közéletben. A 
Csehszlovákiát megszálló katonai erők nemcsak a hatalmat adták vissza a reformokat 
ellenzőknek, de a művelődés ügyét is visszaterelték a központi irányítás alá. Nemcsak 
ott, nálunk is. Hosszabb időnek kellett eltelnie, hogy ez a helyzet megváltozzék, és a 
művelődésügy reformjai ismét időszerűek legyenek.

Kérdéses azonban, mit is jelent ma ez az időszerűség? Az idézett csehszlovákiai 
könyv erről ezt írta: „Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a jövőben a legjobb tudományos és 
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művelődési rendszerrel rendelkező társadalom olyan helyzetet foglal majd el a világban, 
mint valamikor a legnagyobb természeti gazdagsággal, később pedig a legnagyobb ipari 
potenciállal rendelkező állam.”25 Igényelünk-e ilyen távlatot, vagy sem? A művelődés-
ügy megújítását ellenzők szerint a kérdést rosszul tettük fel. Szerintük a kultúrának és 
a műveltségnek nincs ilyen hatékonysága, a gazdaság és a politika nem függhet tőle. 
Csakhogy eszerint ezek alakulásában az emberek fejlettségének sincs szerepe. Ők csak 
alkalmazkodhatnak a meglevő követelményekhez. Ezért elég annyit tudniuk, amennyi a 
nekik kijelölt feladatok elvégzéséhez kell. Fölösleges tehát kezdeményezniük, a fejlesz-
tés lehetőségeit keresniük. Ez nem rájuk tartozik.
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