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A neveléstörténet változó arcai
Fizel Natasa

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attila (2013, szerk): A neveléstör-
ténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest.

Jelen kötet A múlt értékei, a jelen ki-
hívásai és a jövő? című, 2013. március

7-8-án Szegeden megrendezésre kerü-
lő nemzetközi workshop eredményeként
született meg. A tudományos tanácsko-
zás célja a magyar neveléstörténeti dok-
tori képzések bemutatkozása mellett há-
rom külföldi doktori iskola munkájának,
sikereinek, nehézségeinek a megismeré-
se, megvitatása volt, lefektetve ezzel a
nemzetközi együttműködés alapjait. Prof.
dr. Christina Mayer a Hamburgi Egye-
tem, Prof. dr. Simonetta Polenghi a Milá-
nói Katolikus Egyetem, és Prof. dr. Johan-
na Hopfner a Grazi Egyetem neveléstör-
téneti doktori képzésének aktuális hely-
zetéről számolt be. A hazai doktori képzé-
sek közül a Szegedi Tudományegyetem,
a Pécsi Tudományegyetem illetve az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetem képzéseit,
és PhD-hallgatóik kutatásait ismerhették
meg a műhely résztvevői. A bemutatan-
dó kötetben az elhangzott előadások szer-
kesztett változata jelent meg.

Nóbik Attila, a Szegedi Tudomány-
egyetem Neveléstudományi Intézetének
adjunktusa a kötet első tanulmányában
foglalja össze a neveléstörténet, mint tu-
dományterület jelenlegi helyzetét a felső-
oktatásban. A szerző többek között Depa-
epe, Tenorth, Lowe és Tröhler munkáin ke-
resztül mutatja be a neveléstörténet utób-

bi néhány évtizedben tapasztalt fókusz-
váltásainak történetét, és ennek hatását
a magyar neveléstörténeti kutatások ala-
kulására. Habár a neveléstörténet önké-
pében az elmúlt évtizedek a kutatás szem-
pontjából sikertörténetként jelennek meg,
az egyetemi képzésben, elsősorban a ta-
nárképzésben a tudományterület szerepe
Európa-szerte devalválódott. Okokként a
tömegegyetemek megjelenése, az empiri-
kus kutatások előretolása, a történetírás
értéksemlegességének megkérdőjelezése
jelölhető meg. Szükség van tehát a neve-
léstörténet tárgyának újrade�niálása mel-
lett metodológiai változásokra is. A ma-
gyar neveléstörténeti kutatások szorosan
követték/követik a nemzetközi trendeket.
Mindez a változás azonban nem erősítette
a neveléstörténet pozícióit, sőt az osztat-
lan tanárképzés képzési és kimeneti kö-
vetelményei között a történeti szemlélet-
mód fejlesztése sem szerepel. Ezt a tényt
– sajnálatos módon - a felsőoktatási intéz-
mények egy része a neveléstörténeti tar-
talmak a tanárképzésből való eltávolításá-
ra használták fel. Célul kell tehát kitűzni a
sürgős helyzetelemzést és stratégiaváltást,
és lépéseket kell tenni a szakmai érdekér-
vényesítő képesség megerősítéséért – írja
a szerző.

A kötet következő tanulmánya (Baska
Gabriella, Hegedűs Judit, Kéri Katalin és
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Nóbik Attila tollából) a neveléstörténeti
tartalmak megjelenését vizsgálja a peda-
gógia szak, és a tanár szakok esetében a
PTE, az SZTE illetve az ELTE képzései-
ben. A három egyetem helyzete nagyban
különbözik. A PTE-n 2004 óta önálló szer-
vezeti egységként működik Nevelés- és
Művelődéstörténeti Tanszék a Neveléstu-
dományi Intézeten belül. A tanárképzés-
ben és a pedagógia szakos képzésben min-
dig nyomatékkal volt jelen a neveléstörté-
net, így több száz szakdolgozat, OTDK-n
helyezést elért dolgozat, disszertáció szü-
letett. Az egyetem jelenlegi szakmai tes-
tületeiben nem kérdőjeleződött meg a tu-
dományterület létjogosultsága.

A másik végletet az SZTE jelenti, itt a
helyzet jóval összetettebb. Bár elsősorban
Pukánszky Béla hatásának köszönhetően
az ezredforduló utáni években mind a ta-
nárképzésben, mind az újrainduló pedagó-
gia szakos képzésben meghatározó volt a
neveléstörténet szerepe, nem történt meg
a tantárgy intézményesülése, megmaradt
az egységes intézeti struktúra (Neveléstu-
dományi Intézet), és személyi változások
következtében jelenleg egyetlen oktató
képviseli ezt a tudományterületet. A pe-
dagógia BA és MA képzésben ennek el-
lenére a neveléstörténet helyzete jónak
mondható, ám az osztatlan tanárképzés
tartalmai közül kikerült a neveléstörté-
net. A részdiszciplina PTE-n és az SZTE-n
betöltött szerepe között található az EL-
TE, ahol a hazai felsőoktatás történetében
elsőként szervezték meg a Pedagógiatör-
téneti Tanszéket. A „régi” típusú tanár-
képzésben is fontos helyet foglalt el a ne-
veléstörténet, de az 1990-es évektől kez-
dődően komoly tehetséggondozás indult
meg ezen a területen. A kétciklusú kép-
zésben is megmaradt a tudományterület

kiemelt szerepe, és fontos hangsúlyozni,
hogy a képzésben minden szinten elvá-
rás az önálló kutatás is. A tanárképzésben
ezzel szemben a 2013-as KKK megjelené-
sét követően a pedagógiatörténet önálló
tantárgyként kikerült a hálótervből, csak
egyes tantárgyblokkokon belül jelennek
meg a neveléstörténeti tartalmak.

Biztató ugyanakkor, hogy jelenleg
mindhárom egyetemen zajlik neveléstör-
téneti témájú doktori képzés, a kötet har-
madik tanulmánya a doktori képzések ve-
zetői (Kéri Katalin, Pukánszky Béla, Né-
meth András és Szabolcs Éva) által mutatja
be a neveléstörténet jelenlegi pozícióit. A
tanulmány kiemeli, hogy a doktori kép-
zésben nagy hangsúlyt kell fektetni ar-
ra, hogy a hallgatók a neveléstudomány-
ban elfogadott tudományos standardok-
nak megfelelő kutatást végezzenek. Ma-
gyarországon öt felsőoktatási intézmény
rendelkezik kifejezetten neveléstudomá-
nyi doktori iskolával (ELTE, PTE, SZTE,
DE, EKTF), ebben a kötetben a már koráb-
ban említett három egyetem neveléstör-
téneti programja mutatkozik be. Pécsett
2006 óta létezik Oktatástörténet Program,
és évről évre növekszik a jelentkező hall-
gatók száma. A témakiírások részint a ha-
gyományos, iskolatörténeti kutatásokhoz
kapcsolódó területeket jelenítik meg, de a
szinkrón szemléletű, valamely probléma-
történeti területre fókuszáló témakiírások
is jelen vannak a doktori iskolában. A kö-
tetben két hallgató, Vörös Katalin problé-
matörténeti témájú, és Méreg Martin tör-
téneti szövegelemzéssel foglalkozó tanul-
mánya kapott helyet.

Az SZTE Neveléstudományi Doktori
Iskolájában alprogramként jelenik meg
a neveléstörténet, de az alprogramoktól
függetlenül a hallgatók a szegedi műhely
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hagyományainak megfelelően erős em-
pirikus alapokat kapnak a kötelező kur-
zusokon keresztül. A neveléstörténet ha-
gyományos megközelítését kvantitatív,
történeti-szociológiai kutatással egészíti
ki tanulmányában az alprogramot képvi-
selő Fizel Natasa hallgató.

Az ELTE Neveléstudományi Doktori
Iskolájában Pedagógiatörténet program
működik. A programok alapmodult kínál-
nak a hallgatóknak, amely az adott rész-
diszciplina alapvető fontosságú ismerete-
it foglalja magában. A törzsmodul a ne-
veléstudomány legfontosabb elméleti is-
mereteit nyújtja a különböző programok-
ba jelentkezők számára. A programközi
tematikus modulok a neveléstudomány
interdiszciplináris irányultságát jelenítik
meg. Garai Imre és Pénzes Dávid elsődle-
ges forrásokra támaszkodó tanulmányai

és Szabó Zoltán András diskurzuselemzése
rávilágít a doktori iskolában folyó munka
sokoldalúságára.

A könyv érdekessége, hogy három tu-
dományos műhely kooperációjából szü-
letett, egy olyan rendezvény kapcsán,
amelynek célja bemutatni azt az összefo-
gást, amely mind hazai, mind nemzetközi
szinten jelen van a neveléstörténet tudo-
mányterületén. A részdiszciplina múltja
ismert és elismert, és ezen az alapzaton
állva képes és kész szembenézni a jelen
kihívásaival. Egy tudományterület létjo-
gosultságát mérni sokféleképpen lehet, de
a tudományos utánpótlás minősége, a ku-
tatások korszerű témája és metodikája re-
ményt ad a neveléstörténet útkeresése so-
rán arra, hogy a jövő még sok lehetőséget
tartogat. Erről szól ez a könyv.
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