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Előszó
„Ha majd elindulsz Ithaka felé, válaszd hozzá a leghosszabb
utat, mely csupa kaland és felfedezés. […] Járj be minél több
egyiptomi várost, s tanulj tudósaiktól szüntelen.”1 – ezeket a
sorokat mondtam 45 évvel ezelőtt ballagási versként a hajózási
szakközépiskola udvarán.
Azóta sok „kikötőben” megfordultam, és reményeim szerint
sokaktól sokmindent tanultam. Hajózási szaknyelven szólva
„anyakikötőmnek” a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolát és Szakmunkásképző Intézetet tekintem, ahol teret
kaptam a színházi munkáim kibontakozására, lehetőségem nyílt megismerkedni a tananyagfejlesztéssel, iskolavezetői munkával. Módom volt felfedezni a szakmunkástanulók kulturális nevelésének mindennapjait, amelynek révén a Szakmunkástanulókért
Kulturális Egyesületet (SZAKE) alapító elnöke lehettem.
A SZAKE létrejöttének dokumentálása egyetemi szakdolgozatként készült. A megalakulás és a megírás között tíz év, e kötetben való közlésig pedig újabb húsz év telt el. Az
írásból egyrészt kitetszik az a demokratikus közéleti igény és civil kurázsi, amely az
Egyesületet életre hívta, ugyanakkor az is tükröződik benne, hogy szerzője bizony kevéssé volt felkészülve még nagy oktatáspolitikai folyamatok áttekintésére.
A Pesti Barnabásban általam létrehozott JIBRAKI diákszínpad önmagán túlmutató
jelentőséggel bírt, a közösségi nevelés és a szakmai együttműködések iránti
elkötelezettségem, valamint az ott létrejött drámatagozat, illetve a később megalakított
Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola (KIMI) tekintetében.
A kötet zárófejezete az OFI-ban végzett vezetői munkámhoz és ehhez kötődő szerepvállalásaimhoz is kapcsolódik. Feltételezésem szerint az írások jól mutatják az intézet
szerteágazó szakmai tevékenységét, és talán arra is rávilágítanak, hogy munkáját, szellemiségét – sokszor ellenszélben is – mennyire hatotta át a tudományos normák és a
szakmaiság képviselete, illetve a partneri viszony fontosságának elismerése.
A kötetben megjelent írások másodközlések, de reményeim szerint egybeszerkesztve
többletjelentést kaphatnak és hozzájárulhatnak az elmúlt évtizedek nevelési-oktatási folyamatainak dokumentálásához, feltérképezéséhez.

Kaposi József
1

Konsztantinos P. Kavafisz: Ithaka. Fordította: Somlyó György.
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Írások
A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület (SZAKE)
működésének kezdetei1
A megalakulás háttere és előzményei
Előzmények
1988. októberében több mint 50 kulturális nevelőtanár – azok a nagy létszámú szakmunkásképzőben dolgozó, kizárólagos feladatként tanórán kívüli tevékenységet irányító, koordináló pedagógusok – részvételével továbbképzést szervezett az Országos Pedagógiai
Intézet (OPI) a paksi Energetikai Szakképzési Intézetben.2 A tanácskozás tematikája és a
helyi iskola által szervezett programok többségükben a korábbi évtizedben gyakorlattá
vált továbbképzési szokásoknak feleltek meg. Volt bemutató óra, üzemlátogatás, kultúrműsor, meghívott előadó, elvárt protokoll stb. Tehát látszólag semmi nem különböztette
meg ezt a tanácskozást az ezt megelőző l0–15-től. Mégis minden résztvevő pontosan
tudta, hogy ez az összejövetel mérföldkőnek tekinthető. Miért? Egyrészt a magyarországi politikai viszonyok éppen a változás időszakát élték, másrészt már hónapokkal korábban elterjedt, hogy az OPI profiltisztításának egyik „eredménye” a szakképző iskolák
tanórán kívüli tevékenységének megszűntetése lesz.3 Ennek tudatában minden résztvevő fokozott várakozással tekintett a háromnapos összejövetel elé.
A továbbképzés szerves folytatása volt az 1970-es évek közepén létrejött Szakoktatási
Továbbképző Intézet (SZTI) által meghirdetett programnak.4 A kulturális nevelőtanárok továbbképzését az hívta életre, hogy 1978-ban megjelent az akkori Munkaügyi Minisztérium által egy rendelet, mely a szakmunkásképző iskolák számára lehetővé tette
1200 tanuló esetén önálló kulturális nevelőtanár alkalmazását. (A diákotthonban lévő
tanulók a létszámnál duplán számítottak.) Az első függetlenített kulturális nevelőta-

Ez az írás 1999-ben készült a BME Közoktatásvezetői szakdolgozataként. Az írás azt hivatott dokumentálni a fennmaradt írott források és a visszaemlékezések alapján, hogy miért, hogyan jött létre és kezdett el működni a SZAKE.
Az egyesület későbbi tevékenységébe a kötet következő tanulmánya nyújt betekintést. A SZAKE történetét Kissné
Németh Éva is megírta, támaszkodva e munkára is, mely 2009-ben a Jorgosz közlegény jelentései c. kötetben jelent meg.

1

2

Paksi Hírnök. 1988. október 28-i szám, 6.

3

Pető Kálmánné, az OPI akkori munkatársának szóbeli közlése alapján.

4

Hideg László, a paksi Energetikai Szakképzési Intézet igazgatóhelyettesének szóbeli közlése.
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nárok 1978 őszén kezdték meg munkájukat.5 Az intézmények a rendelet megjelenését
követően sorra bíztak meg kulturális nevelőtanárokat, így 1978 és 1987 között átlagosan
évente országosan 120–140 kulturális nevelőtanár dolgozott.6 A pedagógusok szakmai
munkájukat természetesen az iskolai vezetők irányításával végezték, de tevékenységüket
és szakmai felkészítésüket jelentősen meghatározták az SZTI (és később az utódjaként
működő OPI-nak) a szakmai útmutatásai.7
A kulturális nevelőtanári státusz szakmunkásképző intézetben való létesítése nagymértékben kapcsolódott ahhoz, hogy az MSZMP KB-n belül a hetvenes évek közepén
felerősödött azon irányvonal, melyet a szakirodalom munkásellenzéknek nevez. E csoport megerősödése összefüggött az átalakuló nemzetközi viszonyokkal, az enyhülés
politikájának ideiglenes megtorpanásával.8 Belpolitikailag azok a kutatási eredmények
adták meg a munkásellenzék erősödésének hátterét, melyek kimutatták a társadalmi
mobilitás lassulását, és azt a munkásállamra nézve kedvezőtlen folyamatot, mely azt
állapította meg, hogy a munkásosztály értelmiségivé válásának folyamata az ötveneshatvanas évekhez képest lelassult.9
Ennek a felismerésnek egyik közismert eredménye volt a szakmunkások közvetlen
egyetemi tanulmányainak, a Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyamának a
megindulása, mely a nyolcvanas évek közepére-végére gyakorlatilag kifulladt, és 1990re meg is szűnt.
A szakmunkásképzés kulturális vonatkozásai az ötvenes évektől kezdve értelemszerűen összekapcsolódtak a politikai neveléssel. Hosszú időn keresztül e munka a különböző ifjúsági szervezeteken keresztül (DISZ, KISZ) folyt, és értelemszerűen támaszkodott
azokra a munkásmozgalmi hagyományokra, melyek a két világháború között kórusokban, önképző körökben és egyéb önművelődési formákban működtek. Így a hetvenes
évek közepén megszületett intézkedések hátterében a fentebb említett összefüggéseken
túl egyértelműen kimutatható a romantikus munkáseszménykép megteremtésének
szándéka is.10 A nyolcvanas évek az ún. puhadiktatúra időszak, melyben a pártállami elit
fokozatos visszahúzódása, illetve az ideológiai tabuk körének szűkülése figyelhető meg11.
Ennek hatásai a szakmunkásképzés kulturális vonatkozásaiban is megmutatkoztak,
melynek egyik bizonyítéka, hogy 1983-tól elindult a Magyarország az én hazám című
országos verseny.12 A verseny meghirdetésének gondolata 1982-ben a nyíregyházi 101. sz.
Szakmunkásképző Intézet által szervezett kulturális nevelőtanári továbbképzésen fo5
Szulimán Istvánné, a budapesti Bánki Donát Szakmunkásképző Intézet akkori kulturális nevelőtanárának szóbeli
közlése.
6

Pető Kálmánné, az OPI akkori munkatársának szóbeli közlése alapján.

7

Pető Kálmánné és Szabó Sándorné (szerk.) (1979): A kulturális nevelőtanár munkája. SZTI, Budapest.

8

Uo. 212.

9

Lásd például Kozma Tamás (1975): A hátrányos helyzet. Tankönyvkiadó, Budapest.

10

Vitányi Iván (1982): A népművelés hagyományai. NPI, Budapest. 23.

11

Ez különösképpen a KISZ által szervezett Diáknapok szabad légkörében lehetett érzékelni.

12

I. m. Pető Kálmánné és Szabó Sándorné.

10
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galmazódott meg. A meghirdetésben döntő szerepe volt annak az ellenszenvnek, mely a
legtöbb pedagógus számára „pluszfeladatnak tekintett” Ki tud többet a Szovjetunióról?
című versenyhez kapcsolódott.13 Természetesen a döntésben az is testet öltött, hogy a
kulturális nevelőtanárok között jelentős számban voltak olyan pedagógusok, akik a hazafias nevelést különösen fontosnak tekintették.14
Tagság
Feltétlenül érdemes kitérni annak bemutatására, hogy milyen változatos képet mutatott
a kulturális nevelők szakmai képzettsége, illetve politikai érdeklődése, szimpátiája.
A tanárok egy része szakoktatóból vagy valamilyen szakmai tantárgyi oktatóból avanzsált kulturális nevelőtanárrá, oly módon, hogy vagy az iskolai tanulói szakszervezet
vagy a helyi KISZ szervezet15 munkájában, irányításában vett részt.16 Ebből adódóan hiányos elméleti felkészültséggel rendelkezett, de annál több gyakorlati problémát tudott
megoldani, illetve sok mindent meg tudott szervezni. Az e csoporthoz tartozók többsége
a legtöbb esetben képes volt megtalálni az iskolavezetéssel, illetve a vele összefonódó
politikai vezetéssel a hangot.
A társaság másik része valamilyen humán szakon szerzett főiskolai vagy egyetemi
végzettséggel rendelkezett, és emiatt került ebbe a beosztásba. Így megfelelő elméleti
képzettséggel rendelkeztek, de a gyakorlati feladatokat csak nehézkesen, körülményesen
tudták megoldani.17 E csoport tagjai többször kerültek összeütközésbe az iskolavezetőséggel és természetesen az intézmények politikai irányításával is, hiszen többségük szuverén egyéniség volt.18
Az egyes tanárok politikai hovatartozását a továbbképzések alkalmával rendezett viták alapján lehetett megállapítani. E viták hozzászólásai leginkább arról tanúskodtak,
hogy a többség baloldali munkásmozgalmi elveket vallott, míg a többieket leginkább
nemzeti elkötelezettségűnek nevezhetnénk.19
A kulturális nevelőtanárok földrajzi elhelyezkedése is érdekes képet mutatott, mert
Budapesten viszonylag kevés tanár működött ebben a munkakörben (9,7 %), míg vidéken elsősorban az ipari központok (Miskolc, Diósgyőr, Ajka, Székesfehérvár stb.) voltak
a kulturális nevelőtanárok legsűrűbben alkalmazott települései.20 Mindez természetszerűen összefüggött azzal, hogy ezekben az ipari központokban voltak a legnagyobb
13

Pungor Zoltán, a szombathelyi 405. sz. Szakmunkásképző Intézet kulturális nevelőtanárának visszaemlékezése.

14

Masszi Péter író, szerkesztő, akkori kollégiumi kulturális nevelőtanár személyes közlése.

15
A szakmai lektor jogosan jegyezte meg azt, hogy a KISZ értelmisége kétarcú volt, így megannyi jeles innovátor talált
helyet az ifjúsági szervezet keretei között. Pl. Bársony Vera, Galicza Klári.
16

Pető Kálmánné személyes visszaemlékezése.

17

Ua.

18

Silye Sándor szerkesztő riporter, akkori székesfehérvári kulturális nevelőtanár visszaemlékezései.

19

Pető Kálmánné visszaemlékezései.

20

Ua.
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tanulólétszámot befogadó szakmunkásképző intézetek, így ők alkalmazhattak fő állású
kulturális nevelőtanárt.
Az iskolákban tevékenykedő pedagógusok munkájában nagyon sok hasonlóság volt,
hiszen mindegyiküknek kellett foglalkoznia az iskolai ünnepélyekkel, a különböző ismertterjesztő előadások szervezésével, a filmklubokkal, valamint az öntevékeny művészeti csoportok támogatásával.21 Ugyanakkor az iskolai feltételeket és a tanári mentalitást illetően rendkívül nagyok voltak a különbségek. E különbségek leginkább az éves
továbbképzéseken kerültek nyilvánosságra, hiszen minden résztvevő beszámolt az éves
sikereiről és kudarcairól is.22 E továbbképzések a sok fajta különbözőségek ellenére mégis rendkívül hangulatosak és emlékezetesek voltak. Sőt máig tartó barátságok is születtek ezeken a továbbképzéseken.23
Mi kötötte össze ezeket a nagyon különböző végzettségű, más-más politikai nézeteket
valló és életmódban is különböző pedagógusokat?
Tudattalanul is mindegyikük elkötelezett híve volt annak a sajátos nevelő pedagógiának, mely a tanórai tanítási tevékenységet az iskolai munka csak egy szeletének tekintette. Így a korszellemből adódóan többségük valamilyen módon az ún. makarenkói
pedagógiai irányzat folytatójának tekintette magát.
Alapvetően összekötötte őket az iskolában elfoglalt hely, mely valami furcsa középvezetői státuszt jelentett. Hiszen egyszerre voltak az iskolavezetőség különböző kulturális,
mozgalmi, politikai rendezvényeinek végrehajtói és az osztályfőnökök által kevéssé szeretett tanórán kívüli tevékenység irányítói is. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy föntről is „rugdosták” őket és „lentről” is kaptak pofonokat. Sokszor kellett olyan központi
programokba bevonni tanárt, gyereket, melyeket ők maguk sem nagy kedvvel végeztek.
Például nekik kellett megszervezniük a KMP megalakulásának évfordulóját, a KISZavatást, a november 7-ei emléktúrát, a spontán tiltakozó akciót a NATO rakétatelepítése
ellen, vagy a díszsorfalat, mely között fogadta az iskola a kormány vagy a pártvezetés
egy-egy reprezentáns alakját.24
Nem véletlenül fogalmazta meg az egyik továbbképzésen Rostaházi Tamás egy vidéki
nagyváros kulturális nevelőtanára, hogy: ”A kulturális nevelőtanár nem más, mint egy
iskolai kuka, akit mindig olyan feladattal látnak el, melyet senki nem akar elvégezni.”25
Természetesen összekötötte őket az, hogy az iskolán kívül széles kapcsolati rendszerrel rendelkeztek, hiszen a vállalatokkal, a kulturális intézményekkel napi kapcsolatot
építettek ki. Ennek egyik formája volt a vállalati ünnepségeken való szereplés, illetve
a tanulók becsábítása, rosszabb esetekben „beszervezése” a kulturális intézményekbe,
ami gyakorlatilag egy-egy közérdeklődést nélkülöző program esetében a „vatta”-szerep
eljátszását jelentette.
21

Dabasiné Valkai Mária, az akkori kecskeméti kulturális nevelőtanár visszaemlékezései alapján.

22

Ua.

23

Szabó Éva dunaújvárosi kulturális nevelőtanár közlése alapján.

24

Pungor Zoltán személyes közlése.

25

Szulimán Istvánné személyes visszaemlékezése alapján.
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Különös helyzetet jelentett a kulturális nevelőtanári státusz abban a tekintetben is,
hogy ez volt az iskolán belüli „lejtő vagy emelkedő közepe”. Így ide vagy azok kerültek,
akik vezető beosztásból elindultak lefelé, vagy azok, akiket későbbi komolyabb vezetői
feladatokra szemeltek ki.
Mindez azt jelentette, hogy nagy munkakedvvel, motiváltsággal rendelkező igazi nevelőszemélyiségek mellett szép számban akadtak ezen a területen olyanok is, akik számára a megkeseredettséget és a meg nem értést, a „szakmai szemétdombra kerülést”
jelentette ez a helyzet. Ezen utóbbi csoportból kerültek ki az alkoholisták és a súlyos
személyiségzavarokkal rendelkezők.
A kulturális nevelőtanárok másik problematikus csoportját azok a tanárok alkották,
akik a tanítási órán kudarcot vallottak, mert nem voltak képesek folyamatos és következetes tanórai munkára. E csoportba tartoztak a meg nem értett művészek, költők,
újságírók stb. Sajátos színfoltja volt a tanórán kívüli neveléssel foglalkozó pedagógusoknak azon csoportja, melyek iskolai vagy kollégiumi tevékenységüket lényegében egy
szükséges megélhetési feladatnak tekintették, és idejük nagy részét valami olyan tevékenységgel (írás, felsőfokú tanulmányok, kutatás) töltötték ki, mely a későbbi életükre
komoly hatást gyakoroltak.26
Háttér
Mely okok, körülmények és szándékok eredményeként vetődött fel a nyolcvanas évek
végén az Országos Pedagógiai Intézet vezetésében az, hogy a szakképző iskolák tanórán
kívüli tevékenységével az intézetnek nem kell foglalkoznia?27
A gondolat megszületésében bizonyára döntő szerepe lehetett annak, hogy a nyolcvanas
évek közepétől nagyon sok oktatási szakember úgy képzelte, hogy a szakmunkásképzés
teljes egészében átkerül a nagyvállalatokhoz, akik viszont csak szakmai oktatással fognak
majd foglalkozni.28 A változtatás okaként az is kimutatható, hogy ebben az időszakban
a politikai nyomás minimálisra csökkent a szakmunkások kulturálódásának elősegítése
érdekében, hiszen az akkori magyarországi pártvezetés is sorsdöntő változtatások meghozatalával és elszenvedésével volt elfoglalva. A megszűntetés gondolatának felvetésében
feltétlenül szerepe volt annak is, hogy a nyolcvanas évek közepén és végén fontos változás
ment végbe mind a szakképző iskolák igazgatói körében, mind az OPI vezetésében.
A szakképző iskolák igazgatói a hatvanas évektől kezdve az ún. néptanítói körből kerültek ki, így számukra feltétlenül fontos volt az a nevelési funkció, mely a hagyományőrző körök, kórusok, néptánccsoportok támogatásából állt. A nyolcvanas évek második

26

Pető Kálmánné visszaemlékezése alapján.

Ez azért is különösen érdekes, mert a kötet szakmai lektorának megjegyzése szerint a 80-as évek végén készült, legalábbis íródott OPI koncepció, amelyet Bognár Mária jegyzett. Az akkor megfogalmazott szabadidőelméletre vonatkozó gondolatok mára „utolérte” korát, melyet Gábor Kálmán és Nagy Ádám munkássága mutat.
27

28

Dávid László akkori minisztériumi osztályvezető visszaemlékezése alapján.
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felében a generációváltás29 alapvetően a műszaki tanárokat hozta igazgatói helyzetbe,
és ezzel párhuzamosan egy olyan technokrata szemlélet térnyerése volt megfigyelhető,
mely másod- vagy harmadlagos feladatának tekintette az iskolai munka ezen részét.30
Ez a változás lezajlott az OPI vezetésén belül is, hiszen az európai műveltségű, irodalomtudós Szabolcsi Miklós helyett egy inkább a szakmai oktatást preferáló, műszaki
szakember, Benedek András került az intézet élére.31 Az OPI akkori vezetőinek álláspontjában biztos fontos szerepet játszott az a szándék is, amely 1989–1990 tájékán már
megfogalmazódott, miszerint a szakmunkásképzést el kell választani a közismereti oktatástól. E törekvés pedig önmagában hordozta annak a gondolatnak a megszületését,
hogy a csak szakmát tanuló szakmunkástanulók számára nem szükséges a képzés során
tanórán kívüli tevékenységeket biztosítani. Ráadásul abban az időszakban minden szakember úgy vélte, hogy a közismereti képzés és a szakmai képzés szétválasztása nagyon
rövid idő alatt (2–3 év) végigfut a rendszeren, így a kilencvenes évek közepére nem marad az iskolában funkciója a közismereti és tanórán kívüli tevékenységnek.
1988–1989-ben az OPI különböző fórumain is (szakszervezet, párt, egyéb értekezletek) megfogalmazódott a tanórán kívüli tevékenység mint alapfeladat megtartásának
szükségessége, de lényegében mindenféle komoly eredmény nélkül.32 Az egyetlen, amit
a tevékenységi formát fönntartani szándékozók a különböző szakszervezetekkel való
együttműködés nyomán el tudtak érni az volt, hogy az OPI költségvetéséből kivették
azt a kétmillió forintot, amely ennek a területnek a költségeit fedezte, és ez az összeg
visszakerült a minisztériumhoz, majd a TIT33-hez azzal a céllal, hogy időlegesen a szakmunkásképzés tanórán kívüli tevékenységére lehessen csak fordítani.
Mit jelentett a gyakorlatban az OPI konkrét tevékenysége a szakképző iskolák tanórán kívüli munkájában? Azt, hogy központilag meghirdetett és támogatott versenyek,
fesztiválok, továbbképzések, táborok működtek. A versenyek közül kiemelkedett a Magyarország az én hazám vetélkedő, mely alapvetően a szakmunkásképzésben tanulók
műveltségi szintjének átlagos emelését tűzte ki céljául. Az intézet tevékenységének egy
rendkívül fontos és szerteágazó feladata volt a szakmunkásképzésben működő öntevékeny művészeti mozgalom (néptánc, kórus, színjátszó) támogatása, mely a bemutatkozást biztosító fesztiválokon túl az évenként megrendezésre kerülő szaktáborokban a
folyamatos tehetséggondozást is biztosítani tudta. Rendkívül jelentős szerepet játszott
az intézet a tanórán kívüli tevékenységgel foglalkozó nevelők szakmai felkészítésében,
mely a mindennapi munkát segítő módszertani kiadványokon túl éves intenzív szakmai
továbbképzésekből állt. Az intézet ezirányú tevékenységét a nyolcvanas évektől kezdve
29
Lásd: Mártonfi György (1997): A szakképzés állapotáról. Tanulmányok a magyar közoktatásról 1995. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 261.
30
A szakmai lektor joggal állapította meg, hogy e rész és a következő bekezdések is kissé leegyszerűsítetten és ellentmondásosan mutatják be a hátteret, a folyamatokat és a vezető szereplők munkáját.

Mai tudásom szerint az OPI akkori vezetőit illetően bizonyosan árnyaltabban és az összefüggéseket jobban bemutatva fogalmaznék.

31

32

Pető Kálmánné szóbeli közlése.

33

Ez is a magyarázata annak, hogy a SZAKE alapító okiratában a TIT Bródy Sándor utcai címe szerepel.
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különösképpen a táborok és más tömeges programok esetében a KISZ és a szakszervezetek támogatták anyagilag.
Miért voltak elkötelezett hívei az iskolákban dolgozó pedagógusok az OPI által hirdetett vetélkedőknek, művészeti bemutatóknak? Alapvetően azért, mert a „központból”
meghirdetett versenyeken való részvétel, illetve a kiemelkedő helyezés feltétlenül erősítette az iskolákban dolgozó kulturális nevelőtanárok helyzetét, hiszen kézzelfogható
eredménnyel járultak hozzá az iskola hírnevének öregbítéséhez. Az akkori viszonyok
között minden egyes eredmény kedvező képben tüntette föl az iskola igazgatóját és természetesen azt a politikai munkát is, ami a munkásnevelés kérdését jelentette a hetvenes-nyolcvanas években. Legtöbb intézményben ezért is alkalmazták a függetlenített,
önálló munkakörrel rendelkező kulturális nevelőtanárt.34 A fentiek alapján teljesen
érthető, hogy a paksi kulturális nevelőtanári értekezlet felháborodottan fogadta az OPI
azon tervét, hogy nem tekinti tovább alapfeladatának a szakképző iskolák tanórán kívüli tevékenységének országos koordinációját. Mivel a központi pénzalapok megszűnése,
illetve a központi koordináció hiánya lényegében attól az „oxigéntől” fosztotta meg a
kulturális nevelőtanárokat, mely az iskolai kulturális élet létalapját jelentette. Ugyanis
az intézménybe való bezárkózás nagyon kevés sikerélménnyel kecsegtetett. Gondoljuk
csak végig, hogy milyen nehéz iskolán belüli elismerést kapni olyan feladatok elvégzése
esetén (például KISZ-avatás, nőnap, koszorúzás), melyek az iskolai tantestület számára
nem igazán vonzó feladatok. Ilyenkor sem a „föntről”, sem a „lentről” jövő elismerések
nem voltak igazán szívből jövők. Mindezek a motivációk azért fontosak, mert a későbbi
cselekvéseket ezek határozták meg talán legerősebben.35
Közvetlen előzmények
A paksi továbbképzésen került először igazán szóba egy önálló egyesület (szövetség)
megalapítása. Az ötlet megszületésében bizonyára szerepet játszott az a közhangulat,
mely 1988 és 1989 fordulóján egy jó pár egyesület megalapítását eredményezte. (Például:
Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Nyitott Képzések
Egyesülete, Magyar Népfőiskolai Társaság, Zabhegyező – Gyermekanimátorok Egyesülete.)36
Azt, hogy a résztvevők közül ki fogalmazta meg elsőként a konferenciát záró vacsora
alkalmával, hogy létre kellene hozni a kulturális nevelők országos szövetségét, nem lehet
pontosan rekonstruálni.37 Azt, hogy a kulturális nevelők által végzett tevékenységet mindenáron folytatni kell, a résztvevők mindegyike szorgalmazta. Ezért azt lehet mondani,
hogy benne volt a levegőben, hogy egy egyesületnek vagy szervezetnek meg kell szület34

Hani Jánosné győri kulturális nevelőtanár visszaemlékezése alapján.

35

Nagy Sándorné miskolci kulturális nevelőtanár visszaemlékezése alapján.

36

Trencsényi László (1997): A pedagóugs szakma civil szerveződései. Vázlatos körkép. 1990–1996. Kézirat. OKI, Bp.

A kulturális nevelőtanárok szűkebb csoportjának (tulajdonképpen a későbbi elnökségnek) budapesti beszélgetése
az egyesületté válásról. 1999. március. A továbbiakban hivatkozás: beszélgetés.
37
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nie. Abban is teljes egyetértés volt, hogy a létrehozandó új szervezetnek „alulról jövő”
civil kezdeményezésként kell megalakulnia (már csak azért is többen hangoztatták ezt,
hiszen egy pincében mondatott ki a létrehozás szükségessége). A jelenlévők a feladatokon
túl leginkább azon vitatkoztak hosszasan, hogy mi lenne a megfelelő neve az új szervezetnek. A többség azt javasolta, hogy a létrehozandó egyesületet nevezzék Kulturális Nevelők Országos Szövetségének (KOSZ-nak). Ez a javaslat azért is élvezett többséget, mert
a rövidítése (a KOSZ) nagyon sok összefüggésben használhatónak tűnt, például: támad a
KOSZ, a KOSZ ellepte az iskolákat, mi már csak a KOSZ-ban bízhatunk.
A KOSZ ügyeinek továbbszervezésében 1988 végén és 1989 elején eseménytelen hónapok teltek el. Igaz, ezen hónapok alatt még az OPI szervezésében megrendezésre került a
Magyarország vetélkedő, volt néptáncbemutató és folytak a nyári táborok előkészületei
is. A Pakson összegyűlt kulturális nevelőtanárok legközelebb 1989. májusában Agárdon
találkoztak. Az agárdi összejövetelig a KOSZ megalakítását illetően nem sok minden
történt. Mi okozta a közel féléves várakozást, tétovázást?
Egyrészt az, hogy az OPI-ban lassan és nehezen született meg arról a döntés, hogy
az intézet ezirányú tevékenységét meg kell szűntetni. Nagy viták voltak, és különböző
fórumokon az ott lévő munkatársak Pető Kálmánné vezetésével megpróbáltak mindent
megtenni annak érdekében, hogy ne következzék be a szakmunkástanulók tanórán kívüli tevékenysége koordinálásának intézeti megszűntetése. Másrészt a paksi tanácskozáson a KOSZ megalakítását szorgalmazók közül mindenki a másikra várt. Ez abból
eredt, hogy a tanácskozás elmulasztotta megválasztani azt a vezetőt, aki a közfelkiáltással létrehozott előkészítő bizottság munkáját irányította volna.38
Az 1989. májusi agárdi továbbképzésen Pető Kálmánné nyilvánosan közölte, hogy
döntés született a tanórán kívüli tevékenység OPI-n belüli finanszírozásának megszűntetéséről, így minden résztvevő előtt világos lett, hogy a kulturális nevelés terén új korszak kezdődik a szakképző intézményekben.
A tanácskozáson két központi téma került napirendre. Az egyik a szakképző iskolák
számára az elmúlt években meghirdetett versenyek, fesztiválok konkrét lebonyolításának terve, illetve egy egyesület megalapítása. Az első kérdéskör megoldását viszonylag
rövid idő alatt rendezni lehetett, mert a tanácskozáson jelen lévő TIT Országos Szervezetének képviselője bejelentette, hogy minden eszközzel támogatják például a Magyarország az én hazám vetélkedő megrendezését. Az egyesület ügye azonban bonyolultabb
kérdés volt. Már csak azért is, mert a Pakson megválasztott előkészítő bizottság finoman
szólva nem végzett érdemi munkát.39 Hosszú és szenvedélyes vita alakult ki a létrehozás
értelméről, hasznáról. Leginkább az a kérdés foglalkoztatta a jelenlévőket, hogy miből
fog létezni a létrehozandó egyesület. Végül is az ott lévőkre is hatott az a társadalmi
közeg, mely a nyolcvanas évek végén a változtatást akarta. Ez azért is alakult így, mert a
résztvevők szinte mindegyike napi munkakapcsolatban állt a művelődési intézményekben folyó népműveléssel, és az azóta megjelent írások bizonyították, hogy a kultúra ezen
38

I. m., beszélgetés, 1999. március.

39

I. m., beszélgetés, 1999. március.

16

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 16

18/03/18 13:03

SZAKE – A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület (SZAKE) működésének kezdetei

területén indult be elsőként a civil szervezetek létrehozásának nagy folyamata.40 Ráadásul a jelenlévők közül többen voltak olyanok, akik részt vettek már egyéb szakmai szervezetek megalapításában.
A tanácskozás résztvevői végül is elfogadták, hogy alakuljon meg a szervezet, és megbízták a végleges alapszabály elkészítésével Pető Kálmánnét és engem. Ráadásul – tanulva a Pakstól Agárdig elterjedő időszak hibáiból – engem elnöknek is megválasztottak.
Az elnöki megbízatást leginkább azzal érdemeltem ki, hogy kulturális nevelőtanárból
lettem igazgatóhelyettes, valamint én voltam az, aki a tanácskozás során leginkább érveltem az egyesület létrehozásának szükségessége mellett.
Az alapítás tényét rögzítő jegyzőkönyv nem tér ki arra, hogy a Pakson fölvetődött
Kulturális Nevelők Országos Szövetsége helyett miért Szakmunkástanulókért Kulturális
Egyesület lett a létrehozott egyesület neve. Így csak a visszaemlékezőktől tudhattuk meg,
hogy az ötlet Pető Kálmánnétól származott, és ő találta ki a SZAKE rövidítést is.41
Az alapszabály
A dokumentumok áttanulmányozása nyomán egyértelműen megállapítható, hogy az
alapszabály elfogadásánál a létrehozók egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy az
egyesület teremtsen lehetőséget „a diákok önművelődésére, tehetséggondozására, önszerveződő közösségek kialakítására, működésére”.42
E célok megfogalmazása mögött az a szándék húzódott meg, hogy a középiskolai nevelés egyik legfontosabb feladata a személyiségfejlesztés, mely nem feltétlenül és kizárólag
kapcsolódik a tanulmányi munkához, hiszen nagyon sok diák a szervezett kereteken
kívül „nyílik igazán meg, vagy jut valódi sikerélményhez”.43
Az egyesületet létrehozók többsége feltétlenül hitt abban, hogy a valamilyen területen
megmutatkozó tehetség az egész személyiségfejlesztésre kedvezően hathat. Ez a gyakorlatban leginkább azt jelentette, hogy a szakmunkástanulók vagy szakközépiskolai
diákok jelentős része kisebb vagy nagyobb tanulási kudarcokkal kezdte meg középiskolai tanulmányait. Többségükre az általános iskolában már-már kimondták, hogy te
ezt úgy sem tudod soha megcsinálni, ráadásul ezt a tanulók el is hitték. Így az ebben
az iskolatípusban tanulók tanulási motivációja mindig is gyenge volt. Ugyanakkor ez a
„vérszegény” tanulási motiváció a szakmai gyakorlatokon vagy a nem tanórai keretekben történő foglalkozások (szakkör, versmondás, sport) alkalmával egészen más képet
mutathatott. E feltevésből indultak ki az egyesületet létrehozók is, hiszen olyan tanórán
kívüli formákat kívántak a tanulók számára fönntartani (öntevékeny körök, vetélkedőre

40

Vitányi Iván hozzászólása. Népművelők Vándorgyűlése, 1990.

41

Pető Kálmánné visszaemlékezése alapján.

42

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület elfogadott alapszabálya; ll/3. pont.

Juhász Zsuzsa pécsi volt kulturális nevelőtanár visszaemlékezése alapján. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület elfogadott alapszabálya; ll/3. pont.
43
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való felkészülések), melyek nem közvetlenül kívánták őket az ún. kudarcos tanulási területen motiválni, hanem az egyéb készségeket, képességeket kívánták fejleszteni.
Fontos eleme volt e gondolatkörnek a közösségi tevékenységek patronálása, pártolása. Miért? Alapvetően azért, mert tanulmányok sokasága bizonyította be, hogy 14–16
éves korban sokkal inkább meghatározó a kortárs csoport értékítélete, értékmódja, mint
a szülőké vagy a pedagógusoké. E gondolatkörből értelemszerűen adódott a közösségi
tevékenység iránti igény megfogalmazása, illetve ennek gyakorlati végrehajtása. Így az
egyesület által meghirdetett minden vetélkedő, csapatverseny és minden megrendezésre
kerülő művészeti bemutató is együttes munkaként jelent meg. A közösségi tevékenység
támogatását a fentieken túl természetesen az is determinálta, hogy a szakmunkástanulók gyenge kommunikációs készséggel rendelkeznek, és önbizalmuk is általában gyengébb, mint a „tanulmányi munka terén sikeresebb” kortársaiké. Így a közösségi keret e
hátrányok felszámolásának egyik módszerét, eszközét tudta megteremteni.
Az alapszabályt és a jegyzőkönyvet vizsgálva úgy tűnik, hogy az önszerveződés egyik
kulcsszava az egyesület létrehozásának. Ez abban is tetten érhető, hogy több pont is használja ezt a fogalmat.44 Ma már azt mondhatnánk, kissé naiv módon fogalmaz az alapszabály negyedik pontja, mely megállapítja, hogy „a szakmailag érdekelt önszerveződő
társaság az eddigieknél hatékonyabban tudja nevelési elveit és módszereit elfogadtatni
az érdekeltekkel”.45 A megfogalmazás naivitása két dologban is tetten érhető. Az egyik
– mely az akkori idők közhangulatát alapvetően meghatározta – az önszerveződésben
rejlő csak pozitív tartalmakra vonatkozik, a másik, miszerint ha valami önszerveződés
nyomán születik meg, annak működése minden bizonnyal hatékonyabb és sikeresebb
lesz, mint a központi akarat és szándék nyomán létrejövőé. A visszaemlékezők egyöntetűen azt vallják, hogy a tervezet jogi kérdésével szinte senki nem foglalkozott érdemben.
A fő kérdések az egyesület feladatainak megfogalmazásánál csúcsosodtak ki.46 Ebből
adódóan az alapszabályban első helyre került az a megfogalmazás, hogy ,,Az egyesület
célja a tanórán kívüli nevelés új, demokratikus formáinak megteremtése, a szakmunkástanulók művelődésének segítése.”47 E megfogalmazásból két dolog látszik. Az egyik,
hogy az egyesületi alapszabály konkrétan nem fogalmazza meg azt, hogy a szervezet
pedagógus szakmai szervezetként is funkcionálni kíván, a szövegkörnyezetből és főleg
az egyesület későbbi tevékenységéből mégis egyértelműen megállapítható ez, hiszen a
tanórán kívüli nevelés új formáinak megteremtése minden kétséget kizáróan szakmai
feladat. A másikat a mondat második fele tartalmazza, hogy e szervezet ifjúságot támogató, segítő munkát kíván végezni. E kettősségnek azért is van jelentősége, mert a későbbiekben az egyesületet hol ifjúsági szervezetként tartották nyilván, hol felnőtt szakmai
szervezetként. Sőt, mivel a nevében a kulturális szó is szerepel, voltak és vannak olyan
helyzetek, amikor a kulturális egyesületek között említik.
44

I. m., alapszabály, ll/3-4. pont.

45

Uo. 4. pont.

46

I. m., beszélgetés, 1999. március.

47

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület elfogadott alapszabálya; ll/2. pont.

18

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 18

18/03/18 13:03

SZAKE – A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület (SZAKE) működésének kezdetei

A hivatalos megalakulás
Jellemző módon az alakuló közgyűlésen a felszólalók nem is igazán foglalkoztak az alapszabályban rögzítendő kérdésekkel, például: szervezeti felépítés, különböző bizottságok
jogosítványai, hanem az kötötte le figyelmüket, miként lehetne az egyesület számára
megfelelő anyagi forrásokhoz jutni, és hogyan lehetne támogatókat megnyerni.48 Ezt
szolgálta Dibusz Gáspár ötlete, aki Dr. Brezniczki Józsefet (a pécsváradi Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatóját) mint országgyűlési képviselőt javasolta tiszteletbeli elnökként megválasztani. A jegyzőkönyv tanúsága szerint ez meg is történt.49 A személy
kiválasztása egyszerre minősíthető esetlegesnek és tudatosnak is, hiszen a tagság olyan
személyt választott meg, akit nem ismert, de ezzel együtt azt feltételezte, hogy a kiválasztott személy kapcsolatrendszere szerepet játszhat az egyesület valós működési feltételeinek megteremtésében. Láthatóan működtek a régi reflexek, miszerint egy „felül lévő”
közéleti ember a kor gyakorlatának megfelelő ,,kijárásos rendszerben” majd elvégzi azt
a feladatot vagy annak a feladatnak a legnehezebb részét, ami az egyesület legitimációjához szükséges. Minden bizonnyal könnyebb lett volna az egyesület indulása, ha a
választott tiszteletbeli elnök valójában a gyakorlatban is ellátja ezt a feladatot, de nem így
történt, és ebben a megváltozott történelmi körülményeknek is legalább akkora szerepe
volt, mint maguknak a résztvevőknek. Hiszen 1989 őszén olyan mélyreható politikai
változások indultak meg Magyarországon, melyek egyrészt a régi hatalmi elit háttérbe
szorítását jelentették, másrészt új távlatokat nyitottak a valódi civil szervezetek számára.
Igaz, miként a visszaemlékezők vallják, a tiszteletbeli elnök megválasztásának nem
volt igazi jelentősége, mert mire valójában megalakult az egyesület, olyan politikai viszonyok alakultak ki Magyarországon, ahol a funkcionáló országgyűlési képviselőség
inkább hátrányt, mint előnyt jelentett volna.50 A minél szélesebb körű támogatottság
elérését szolgálta Rostaházi Tamás azon javaslata, hogy az alapító tagokon túl az egyesületnek pártoló tagjai lehessenek maguk a szakmunkástanulók és az iskolák is. Mivel ez a
javaslat is azt szolgálta, hogy minél nagyobb tömegbázisa legyen az egyesületnek, így a
jelenlévők ezt is elfogadták, és a pártolótagságot meg is jelenítették az alapszabályban.51
Az egyesületi dokumentumok és a visszaemlékezők elbeszélései a következő hónapokat
illetően ellentmondásosak. A jegyzőkönyv alapján ugyanis úgy tűnik, mintha az agárdi
tanácskozás egy végleges anyagot fogadott volna el, míg az emlékezők azt vallják: hogy
Agárdon csak az alapszabály-tervezet elfogadására került sor. Úgy véljük, ezen ellentmondás abból ered, hogy az agárdi résztvevők között nem volt jogász, így nem is születhetett végleges alapszabály; ugyanakkor néhány héten belül befejeződött a tanítás, és
48

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület, 1989. május 3-ai jegyzőkönyve.

49

Uo. 2. pont.

Juhász Zsuzsanna visszaemlékezése alapján, aki jelen volt a Dibusz Gáspár szőlőjében elfogyasztott ebéden, ahol az
egyesület elnöksége fölkérte a képviselő elvtársat\urat a társadalmi tisztség elvállalására. D. G. ezt elvállalta, de később
érdemi kapcsolat nem alakult ki közte és a szervezet között.

50

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 1989. május 3-ai jegyzőkönyve; valamint Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület elfogadott alapszabálya; ll/5. pont.
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nem volt lehetőség újabb határozatképes összejövetel (küldöttgyűlés) megszervezésére.52
Ezt az időbeli „csúszást” támasztja alá az a tény, hogy az egyesület bejegyzési kérelmének
dátuma 1989. június 20-a. Az egyesület nyilvántartásba vételét kérő írásos dokumentumokat végül is 1989. nyarán a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben (P.B.É.SZKI) készítettem el, és ezt követően
került benyújtásra a Fővárosi Bírósághoz.53
A Fővárosi Bíróság 1989. szeptember 14-ei dátummal 316-os sorszám alatt vette nyilvántartásba a Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesületet.54 Talán furcsa, de a visszaemlékező elnökségi tagok nem voltak felhőtlenül boldogok a bejegyzés tényétől, hiszen
egyikük sem tudta, hogy miként lehet egy demokratikus, önszerveződő, civil szervezetet
valóságosan létrehozni és működtetni. Ráadásul azzal is tisztában volt mindegyikük,
hogy központi (állami) segítség nélkül e munka nem csak többletfeladatokkal jár, hanem
magában hordozza a bukás lehetőségét is vagyis „ugrás volt a sötétbe”.

Szervezeti és szervezési kérdések
Útkeresés
A megalakított kulturális egyesület első, közel másfél éve az eszmélés időszaka volt.
A megválasztott elnökség ekkor szembesült azzal, hogy napi ügyviteli és szervezési feladatokat kell ellátnia, lényegében minden infrastruktúra nélkül; valamint arra a
felismerésre jutott, hogy a tagság aktivitása nem olyan hatékony a mindennapi munka
végrehajtásában, mint az agárdi „felajánláskor” volt. A fölvetődő gondok nagy részét
elfedte az a tény, hogy az 1989–90-es versenyekre még az OPI-ból kimentett egymillió
forint révén volt pénz, illetve a Magyarország az én hazám vetélkedő rendezését vállaló
TIT (aki a fenti pénzösszeget kapta) közreműködésével megfelelő központi szervező is
akadt. E hangulatot tükrözte az 1989 őszén a budapesti P.B.É.SZKI iskolában rendezett kulturális nevelőtanári találkozó, amelyen az 1989–90-es évi versenyekről volt szó.
A rendezvényen részt vettek a TIT képviselői is, valamint megválasztott elnökként itt jelentettem be az egyesület nyilvántartásba vételét. Visszagondolva az akkori eseményekre
a jelenlevők döntő többségét kevésbé érdekelte az egyesület megalakulásának ügye és az
ezzel járó pluszfeladatok, sokkal inkább a Magyarország az én hazám c. verseny konkrét
lebonyolításának kérdései foglalkoztatták.55

Az egyesület alapszabályának mintáját a Magyar Drámapedagógiai Társaságnál korábban elfogadott alapszabály
adta, amit én, mint alapító tag mutattam meg Pető Kálmánnének, aki átnézette azzal az ismerősével, aki a szakszervezet jogi ügyeit intézte.

52

53
Bejegyzési kérelem Fővárosi Bírósághoz. Az alapszabályban székhelyként a VIII., Bródy S. u. szerepel, mint a TIT Országos szervezetének központja. (Azóta is hivatalosan ez a székhely, bár az egyesület érdemben soha nem itt működött.)
54

Fővárosi Bíróság 6.PK.26 258/1989/I.sz. Végzés.

55

Szőke Katalin szegedi kulturális nevelőtanár visszaemlékezése alapján.
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1989 végén 1990 fordulóján kötötte meg az egyesület a Konzumbank Rt-vel a bankszámlaszerződést,56 illetve készített egy felhívást, melyben pártoló tagok szervezésére
buzdította azokat a szakképző iskolákat, melyek az elmúlt évek során nagy súlyt fektettek a tanórán kívüli tevékenységre.57 Az iskolákhoz küldött felhívásnak a várakozással
ellentétben nem lett átütő sikere, mely alapvetően azzal magyarázható, hogy az iskolák
számára nagyon fontos versenyeket a TIT állami támogatásból megszervezte, ezért a
legfontosabb és rövid távú céljaik megvalósultak.58
Az egyesület első önálló ténykedése az 1990 februárjában az újságokban megjelent
Örökségünk '48 vetélkedőhöz kapcsolódik. A vetélkedő meghirdetésére egy agárdi elnökségi ülésen hívta fel a figyelmet Rostaházi Tamás, mely nyomán telefonon érdeklődtem a meghirdető Ifjúsági Demokrata Fórumnál (IDF).59 A telefonbeszélgetésből
kiderült, hogy a vetélkedő megszervezéséhez az IDF-nek sem iskolai kapcsolatai, sem
szakemberei nincsenek, így örömmel vették a SZAKE bekapcsolódását a szervezésbe és
a rendezésbe. Az együttműködés eredményeként 1990 márciusában a budapesti Pesti
Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben került először megrendezésre az „Örökségünk '48” vetélkedő. A vetélkedő megszervezése már
önmagában is jelentős lépés volt a SZAKE „eszmélésében”, de egy ponton feltétlenül
meghatározó volt. Ugyanis a verseny kapcsán olyan személyiségek jelentek meg zsűritagként, akik a későbbiekben meghatározó politikai szerephez jutottak.60
Az itt kialakított politikai kapcsolatok jelentőségét leginkább abban lehet lemérni, hogy
a társadalmi szervezetek számára 1991-ben meghirdetett támogatáson az egyesület 850
eFt összeget kapott.61 De ez egy későbbi időszak, és addig még nagyon sok minden történt.
1990 őszén az egyesület második közgyűlése a reménytelenség és a bizakodás légkörében zajlott le.62 A reménytelenséget az adta, hogy minden résztvevő előtt világossá
vált, hogy az egyesület nem számíthat automatikus állami támogatásra, csak a tagok
és a szimpatizánsok adakozására, illetve munkájára. E felismerés sokakat el is tántorított később az egyesületi tagságtól, de másokat még aktívabb részvételre sarkalt. Legaktívabbnak a vidéki szakképző intézmények képviselői mutatkoztak, mely alapvetően
abban nyilvánult meg, hogy gyakorlatilag mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül
elvállalták az előző években jól megszokott versenyek, művészeti bemutatók megrende56

1990. január 2-ai keltezésű bankszámlaszerződés.

57

Levél a szakképző intézetek igazgatójához.

58
Kubanek Miklós visszaemlékezése egyben arra is utalt, hogy neki mint az országos versenyt szervező iskola kulturális nevelőtanárának nagyon visszatetsző volt, hogy a TIT igen nagy rezsiköltséggel dolgozik, valamint az, hogy
a társulat szervezőnőjének illuminált viselkedése megütközésre adott okot tanár és diák számára.

Mint kiderült, Marton Erika az ottani egyik vezető jó barátságot tartott Krizsán Ottóval, aki a klubmozgalmon
keresztül kapcsolatban volt az OPI tanórán kívüli nevelését irányító munkatársakkal, hiszen a Magyarország az én
hazám vetélkedőt összeállító Hágen János többször kérte fel őt játékvezetésre.

59

Kozma Zsuzsa visszaemlékezése alapján: a versenyen megjelent több, később jelentős politikai szerepet is betöltő
személyiség, így Gergely András a későbbi pretóriai nagykövet, vagy D.K. a későbbi helyettes államtitkár.

60

61

18/1991 (Ill.27.) OGY határozat, Magyar Közlöny, 1991. évi 33. sz. 710.

62

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület jegyzőkönyve, 1990. szeptember 27.
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zését, lebonyolítását. Így nem volt akadálya annak, hogy az egyesület lényegében anyagi
feltételek nélkül nyilvánosan meghirdesse programját.
,,Máig sem tudni, hogy a küldöttgyűlésen elfogadott meghirdetés bátorságon vagy felelőtlenségen alapult.” Miről is van szó? Egy eddig csak kvázi módon létező egyesület
pénz, paripa, fegyver nélkül, egy körülbelül akkori viszonyok között kb. 1–1,5 millió Ftos költségigényű programsorozatot hirdetett meg. Az egyesületnek ebben az időszakban
még arra sem volt igazán pénze, hogy a felhívásokat sokszorosítsa, kipostázza. Így néhány vállalkozó kulturális nevelőtanár a saját iskolai infrastrukturális lehetőségeit felhasználva regionálisan küldte ki a leveleket, tájékoztatókat és felhívásokat. A hozzászólók mindegyikének láthatóan személyében volt fontos a tanórán kívüli tevékenységnek a
további fennmaradása.63 Itt fogalmazta meg az egyik hozzászóló, hogy „ha egy iskolában
nem az történik a kulturális munka területén, amit a kulturális nevelőtanár elhatároz,
akkor vagy a tanár alkalmatlan erre vagy az iskola működésképtelen”.64
A tanácskozáson arról is döntés született, hogy a pártoló tagság szervezésével is „súlyt”
kell adni a szervezetnek. Így a jelenlévők azt is elfogadták, hogy minden résztvevő saját
iskolája szinte minden tanulóját megpróbálja „beszervezni”. A küldöttgyűlést követően
valóban sok intézményben el is indult ez a munka, ha nem is volt akkora aktivitás a végrehajtásban, mint a felajánlásban.
A tagság felajánlásától és az elnökség munkájától függetlenül minden bizonnyal botrányba fulladtak volna az 1991-re meghirdetett versenyek, ha nem jön közbe a „fentről
jövő” országgyűlési pénz, mely nemcsak megmentette az egyesületet a látványos bukástól, hanem arra is lehetőséget biztosított, hogy minimális tartalékokra szert tegyen.
Egyben persze arra is rákényszerült az elnökség, hogy megbízzon egy gazdasági vezetőt
és megszervezze az adminisztrációs hátteret. A parlamenttől kapott támogatás legjelentősebb következménye érdekes módon mégsem a pénz volt, hanem az, hogy az egyesület
az ifjúsági és gyermekeket képviselő szervezetek kategóriában jutott ehhez, melynek az
lett a következménye, hogy ekkortól ifjúsági szervezetként tartják nyilván.
Indulás
Az, hogy az egyesületet az 1991-es első országgyűlés pályázati támogatás elbírálásánál
ifjúsági szervezetként vették figyelembe, nem különösebben zavarta az akkori vezetőségét. Már csak azért sem, mert ez az első központi támogatás lett az alapja a későbbi valóságos működés beindításának.65 1993-ban magyarán szólva nem az volt a döntő kérdés, hogy milyen típusú szervezetként jut támogatáshoz a SZAKE, hanem hogy
egyáltalán jut-e; mivel ennek elnyerése nemcsak anyagi hátteret jelentett, hanem valóságos legitimációt. Az ifjúsági egyesületként való besorolásban az játszott döntő szerepet, hogy az alapszabályba bekerült a pártoló tag kifejezés is. Mindez a későbbiekben
63

Uo.

64

Uo.

65

I. m., beszélgetés, 1999. március.
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azt jelentette, hogy az egyesületnek nem csak „rendes” tagjai lehettek, hanem „pártoló”
tagjai is. Értelemszerűen a pártoló tagok az egyesület esetében leginkább azok a szakmunkástanulók lettek, akiknek kulturális nevelése érdekében meghirdetésre kerültek a
vetélkedők és a művészeti bemutatók. Ugyanakkor e pártoló tagsági státusz rendkívül
sajátos viszonyt jelentett, hiszen a tanulók, akik hozzájárulásaikkal vállalták a pártoló
tagságot, lényegében érdemben nem befolyásolták az egyesület tevékenységét, szakmai
irányítását, hanem csak legitimációs tényezőként jelentek meg, hiszen a pártoló tagok
meglehetősen nagy létszámára (kb. 10 ezer fő) tekintettel adott támogatást a parlament.
A döntésben persze annak is szerepe volt, hogy a SZAKE nem tartozott az előző korszak
ifjúsági szervezetei közé, így az új parlament potenciális támogatókat láthatott az egyesület tevékenységében, illetve tagságában. Az megint egy másik kérdés, hogy e tagság,
melyet pártoló tagkönyv is igazolt, lényegében bonyolultabb szervezési és nyilvántartási
feladatok megoldása elé állította az egyesületet, mint amit valójában el tudott volna látni.
Képzeljük csak el, hogy egy infrastruktúra nélküli szervezet képes-e naprakészen nyilvántartani tízezres tagságot? Ráadásul egy olyan tagságot, mely évente harmadával és
háromévente teljesen kicserélődik.
Az ifjúsági szervezetként való nyilvántartás következménye volt az is, hogy a kilencvenes évek elején-közepén többször meghívták az egyesületet a különböző ifjúsági
szervezeteket valamilyen módon integrálni kívánó tanácskozásokra. E tanácskozások
céljainak, tapasztalatainak és következményeinek feldolgozása egy külön tanulmányt
érdemelne, mely nagyon sok vonatkozásban elágazna a központi témától, és messze
meghaladná e dolgozat terjedelmét. Egy biztos, hogy az integrálását elősegítő szervezetek – Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, Nemzeti Ifjúsági Tanács, Országos Gyermekés Ifjúsági Parlament, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram – létrehozása körül olyan sűrű
politikai érdekek és egy-egy összejövetelen olyan heves indulatok is megfogalmazódtak – ráadásul hosszú és meddő viták közepette –, melyek arra a döntésre kényszerítették az egyesületet 1996 végén, hogy kivonja magát az ilyen jellegű tanácskozásokból.66
A döntésben persze az is szerepet játszott, hogy az integrálódási törekvések rendkívül
sok egyeztetéssel, konzultációval jártak, és a SZAKE vezetőinek státusza – miszerint
mindenki szabadidejében és térítés nélkül végzi tevékenységét – nem tett lehetővé a saját egyesületi feladatok megoldásán túl egy újabb időigényes kapcsolatrendszerben való
aktív közreműködést.
Differenciálódás
A parlamenti támogatással együtt járó anyagi és társadalmi legitimáció a mindennapi
gyakorlatban persze nem volt egy igazi diadalmenet, emlékszik vissza az egyesület egyik
akkori elnökségi tagja.67 Ez alapvetően azzal is összefüggött, hogy a kilencvenes évek
eleje volt az az időszak, amikor a nagyipari háttérrel rendelkező szakmunkásképzés ös�66
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Szőke Katalin visszaemlékezése alapján, 1999. március.
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szeomlott. Nem egy városban bezárták a gyárakat, bányákat, így az itteni munkásutánpótlást biztosító iskolákra sem volt szükség. Rövid időn belül kiderült, hogy a piacgazdasági viszonyok között sokkal kevesebb szakmunkás kell, és ezek közül is csak azok, akik
nem betanított munkára, hanem valódi szakmunkára alkalmasak. Ez az az időszaka a
magyar köz- és szakoktatásnak, amikor szinte mindenki azt várta, hogy egyik pillanatról a másikra megszűnik a szakmunkásképzés addigi formája, és kialakul és általánossá
válik az akkori Munkaügyi Minisztérium által is komolyan preferált duális rendszer.
Tehát nem csoda, hogy ebben az időszakban elbizonytalanodtak azok a tanárok is, akik
korábban szívügyüknek tekintették a szakképző iskolákban folyó tanórán kívüli tevékenységet, és megalapítói voltak magának az egyesületnek.
Így az 1991–93 közötti időszakban lényegében két párhuzamos folyamat zajlott az
egyesületen belül. Egyrészt jó néhányan eltávoztak az alapító „atyák” közül. Így az
elnökség is részben kicserélődött. Az elhagyók szinte mindegyike nem csak magát az
egyesületet hagyta ott, hanem a közoktatást is. Önálló multimédiás céget alapított a
szekszárdi Kubanek Miklós, a szegedi Szőke Katalin egy nagy biztosítótársaságnak lett
területi vezetője, az alapító elnökség harmadik tagja, Csillei Béla pedig a Független Pedagógusfórum egyik meghatározó képviselője, illetve újságíró lett. A tagok közül sokan
azért maradoztak el, mert a szakképzés átalakításával kapcsolatban az iskolák több helyen megszűntették a kulturális nevelőtanári státuszt, arra hivatkozva, hogy a későbbiekben úgyis csak szakmai tárgyakat fognak tanítani, így hosszútávon nem lesz rájuk
szükség.68 Hogy sikerült mégis túlélnie ezt az időszakot az egyesületnek? A visszaemlékezők tanúsága szerint nehezen és keservesen, hiszen többször fölmerült az elsorvadás
réme.69 A meg- és fennmaradást döntően befolyásolta annak a „csapatnak” az áldozatkész munkája, akik a mindennapi iskolai gyakorlatban felkészítették a vetélkedőkre és
a művészeti bemutatókra a diákokat, gyakorlatilag ingyen vagy éhbérért megszervezték
a területi és országos vetélkedőket, megírták a forgatókönyveket, zsűriztek, szerepeltek,
pénzt szereztek, és alapvetően tartották a hitet az egyesület vezetésében.
A túlélésben természetszerűen szerepet játszott az is, hogy rendezvényei révén egyre
közismertebb lett maga az egyesület is, és a közoktatás irányítói is fölismerték, hogy a
szakképzés átalakulása egy hosszú folyamat lesz, mely nem teszi szükségessé a közismereti tanárok gyors és azonnali kivonását a szakképzésből. E felismerés realizálódott a következő esztendőben, amikor is a későbbi átszervezéseket lényegében az állította le, hogy
az 1993-as közoktatási törvény melléklete felsorolta az alkalmazható tanárok között a
kulturális nevelőtanárt is.70 E döntés megszületésében természetszerűen az egyesületnek
is szerepe volt, hiszen 1992 végére meglehetősen jó politikai kapcsolatokkal rendelkezett. De legalább ekkora érdemei vannak ebben Szűcs Miklósnak, a minisztérium akkori
főosztályvezetőjének, akit az 1992 májusában Dunaújvárosban megtartott továbbképzésen sikerült az egyesület támogatójának megnyerni.
68

I.m., beszélgetés, 1999. március.
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24

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 24

18/03/18 13:03

SZAKE – A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület (SZAKE) működésének kezdetei

Kapcsolatrendszer
Miből adódtak az egyesület politikai kapcsolatai? Alapvetően abból, hogy az 1990-ben
hatalomra kerülő új politikai elit számára szükség volt civil háttérre is, és ennek a célnak
a SZAKE megfelelt. Ráadásul 1990 tavaszán az Ifjúsági Demokrata Fórum kezdeményezése nyomán az Örökségünk '48 vetélkedő megszervezésével az egyesület kapcsolatba került a későbbi győztes párt ifjúsági szervezetével. Az, hogy milyen sokat jelentett
az akkori viszonyok között a politikai kapcsolat, abból is látszott, hogy míg 1991-ben
mind a munkaügyi, mind a művelődési tárca elhárította, hogy az egyesületet valamilyen
módon anyagilag támogassa, addig 1992-től az Lakitelek Alapítvány elnökének (Lezsák
Sándornak) közbenjárására mindkét minisztérium támogatást adott az egyesületnek az
Örökségünk '48 vetélkedő megrendezéséhez. Ez a támogatás 1992-ben például azt is jelentette, hogy a versenyt egy hétvégén a Munkaügyi Minisztérium épületében rendezte
meg az egyesület.71 Sőt a versenynek olyan hozadéka is volt, hogy az akkori művelődési
tárca zsűritagként közreműködő helyettes államtitkára felajánlotta, hogy a következő
tanévtől a gimnáziumi kategória versenyét is támogatni fogja. Így 1993-tól az ezredfordulóig a SZAKE szervezésében és a Művelődési (Oktatási) Minisztérium támogatásával
folyt a gimnazisták vetélkedése.
Ez az időszak elvben megteremthette volna azt a helyzetet, hogy az egyesület az éppen
kormányon lévő politikai erő szatellitszervezetévé váljon. Mi akadályozta ezt meg? Elsősorban az, hogy az egyesület az alapításkor – az elnökség pedig megválasztásakor – úgy
döntött, hogy nem kíván aktívan politizálni, és semmilyen politikai erő szócsövévé válni. Ebben a döntésben, miként a visszaemlékezők megfogalmazták, a hetvenes-nyolcvanas évek rossz tapasztalatai játszottak szerepet.72 A kulturális nevelőtanárokat az iskola
vezetősége a hatalmon lévő politikai elit különböző akciói kiszolgálójának tekintette.
Így a munkakörükbe utalta – a kulturális munkán túl – a mozgósítást és kísérést a politikai nagygyűlésekre, fogadásokra, az ún. kommunista szombatokra, építőtáborokba
stb. A döntés másik indítéka pedig az volt, hogy a rendszerváltozás a tagság körében
összekapcsolódott a politikai eszmékből való kiábrándulással is, hiszen többen vallották
magukat az előző rendszer naiv elkötelezettjének.73
Természetesen azzal tisztában volt az egyesület elnöksége, hogy politikai kapcsolatokra szükség van, de ezt úgy értelmezték, hogy minden támogatót elfogadnak, amennyiben segíteni akarnak a kitűzött célok megvalósításában. A támogatás fejében az egyesület nem tesz mást, mint megjeleníti a szervezetet támogatóként a rendezvényeken,
esetleg hozzászólást biztosít a szakmai összejövetelein, de semmiképpen sem veti magát
alá szolgaian az „erősebb akaratának”.

Uo., a döntés hátterében Schamsula György akkori politikai államtitkár állt, aki ráadásul a versenyre kirendelte az
akkori Szakoktatási Főosztály egész vezetőségét.
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A vállalt célkitűzésnek tulajdonképpen már csak azért sem volt nehéz megfelelni, mert
a politikai erők (a kilencvenes évektől kezdődően) sem láttak komoly fantáziát az egyesület ,,meghódításban”. Ennek pedig döntő oka az volt, hogy a politikai szervezetek abból a
megfontolásból indultak ki, hogy a szakmunkástanulókkal való (kulturális) foglalkozás
politikai értelemben nem sok hasznot hoz a „konyhára”, mivel e tanulók többségükben a
politikailag passzív „nem választók csoportjába” kerülnek, vagy az ún. kiszámíthatatlan
szavazótábort erősítik.74 Másrészt magát az egyesületet – egyébként teljes joggal – sem ítélték olyan „súlyúnak”, jelentősnek, hogy feltétlenül „gyarmatosítani” akarták volna.
Ráadásul az 1990-ben hatalomra jutott politikai elit 1994-ben vereséget szenvedett, így
az egyébként laza politikai kapcsolatok nem tudták tovább segíteni az önálló szervezeti
és szakmai munkát. A következő években így az egyesületnek rendkívüli nehézségekkel
kellett megküzdenie. A választásokat követően hatalomra kerülö szocialista többségű
kabinetet egyébként sem foglalkoztatta komolyan a szakmunkástanulók kulturálódási
ügye, és ezzel összefiiggésben magának a SZAKE-nek a fennmaradása sem.75
A végbement politikai változásoknak az egyesületet érintően a legdöntöbb következménye mindenesetre az lett, hogy 1995-től fokozatosan eltávolodott az ifjúsági besorolású szervezetektől, mert felismerte, hogy ezen a terepen csak komoly politikai kapcsolatokkal lehet életben maradni.
Válaszúton
A kilencvenes évek közepén az egyesület ismét válságos helyzetbe került, ami döntő
mértékben azzal függött össze, hogy megrendült a szervezet anyagi helyzete. E kedvezőtlen változás elsősorban az egyre csökkenő parlamenti támogatásokkal függött össze.
A csökkenés nemcsak reálértékben, hanem valóságosan is mutatkozott. Mindez azt jelentette, hogy az 1993. évi 1,1 milliós parlamenti támogatás helyett 1996-ban mindössze
600 eFt-ot kapott az egyesület.76 A csökkenés összefüggött az 1994-es politikai változásokkal, valamint azzal, hogy az egyesület kimaradt a különbözö ifjúsági szervezeteket
magába foglaló integrációs törekvésekböl. Sőt, egyre inkább távolodott mindenfajta politikai szervezettől.
A gazdaságilag nehéz időszak túlélését a Külügyminisztériumtól az Európa 2000 vetélkedő megrendezésére kapott PHARE támogatás (3000 ECU) tette lehetővé. De ez a
támogatás sajnos csak egyszeri alkalomra szólt, így a hosszútávon jelentkező finanszírozási problémákat nem oldotta meg. Ráadásul adminisztrációs és szervezési problémák
következtében az egyesület kimaradt az 1996-os országgyűlési pályázatból, támogatásból. Ennek sajnos a későbbiekben nemcsak anyagi következményei voltak, hanem az is,
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I.m., beszélgetés 1995. március.

Sokkal jobban érdekelte a saját vonzáskörébe tartozó ifjúsági szeevezetek helyzete, melyet többek között az évente
megszavazott hatalmas költségvetési támogatások bizonyítanak, például úttörőszövetség.
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58/1993. (VII.9) OGY hat., XV-2/20-3/93 sz. levél, illetve 59/1996. (VII.4.) OGY hat. TSZB/2-587/1996. sz. levél.
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hogy a következő években az egyesületnek rendkívül nehéz volt visszakerülnie a támogatottak körébe.77
Az egyesület anyagi helyzetét csak súlyosbította az időközben megjelent ún. 1%-os törvény, mely alapvetően a civil szféra erősödését kívánta szolgálni, s melynek szellemisége
mindenképpen dicséretes, de a SZAKE számára nem hogy jobb, hanem rosszabb anyagi
feltételeket teremtett. Így a következő években kapott (1997-es, 1998-as) támogatás olyan
kevés volt, hogy még 10%-ban sem fedezte az egyesület éves kiadásait.
Az 1996-os küldöttgyűlés lényeges és hosszú távú döntéseket hozott.78 E döntések lényege, hogy az egyesület ifjúsági szervezet helyett inkább szakmai (pedagógiai) szervezetként kíván tevékenykedni. Ezt egyrészt az a felismerés motiválta, hogy az ifjúsági
szervezetként való nyilvántartás sokkal inkább a nagyobb szervezeteknek kedvez, illetve
olyanoknak, akik feltétlenül kapcsolódni akarnak vagy kapcsolódnak valamilyen politikai szervezethez. A döntés másik okaként azt fogalmazták meg a jelenlévők, hogy „a
Nemzeti Alaptanterv bevezetése olyan új továbbképzési távlatokat nyit, melyeket hiba
lenne kihasználatlanul hagyni”.79 E döntés konkrét végrehajtásaként kapcsolódott be az
egyesület az MKM (Művelődési és Közoktatási Minisztérium) által 1997-ben meghirdetett szakmai továbbképzési programba, és elsők között sikerült megszerveznie egy 80
órás továbbképzést 18 fő részvételével.
Ez a profilváltás lényegileg nem szabta át az egyesület tevékenységét, hiszen abban
továbbra is hangsúlyos helyen maradtak a korábban meghirdetett vetélkedők, művészeti
bemutatók és versenyek, legfeljebb a források megszerzésének terepe bővült. Így egyre
jobban nőtt az MKM által biztosított támogatások mértéke, mely egyrészt a közoktatási
civil szervezeteknek juttatott pénzből, másrészt a továbbképzésekre az iskolák által befizetett összegekből állt.
1996 őszén az új feladatokat figyelembe véve átalakult az elnökség. Ekkor lett tag az
egri Szucsik Ágnes, aki a továbbképzések szervezése mellett az elnökhelyettesi feladatokat is ellátta, illetve ekkor került be az elnökségbe a gyomaendrődi Hajdú László, aki
azóta is a színjátszással kapcsolatos feladatokat szervezi és koordinálja.80
Az 1997-es esztendő a túlélés és az átalakulás éve volt, melynek egyik fájdalmas következménye az lett, hogy az egyesületnek végérvényesen (?) le kellett mondania a néptánccsoportok és az énekkarok művészeti bemutatóinak megszervezéséről.81
A következő esztendő az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulójához
kapcsolódott, így az Örökségünk '48 vetélkedő megrendezése kiemelt támogatást kapott
a Magyar Millenniumi Bizottságtól. Ez nemcsak azt tette lehetővé, hogy az évfordulóhoz méltóan rendezze meg az egyesület a vetélkedőt, hanem bizonyos mértékben kompenzálni tudta a folyamatosan csökkenő parlamenti támogatást is.
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Miért nem tudta az egyesület az ún. 1%-os törvényt a maga hasznára fordítani, hiszen
ez lehetőséget biztosít minden adózó állampolgár számára, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át az általa támogatni kívánt egyesületnek, alapítványnak, illetve egyháznak adja. Ez több mindennel összefügg, egyrészt azzal, hogy az egyesület tevékenysége
csak nagyon sok áttételen keresztül jut el a tanulókhoz, másrészt a szakmunkások szülei
általában nem a legnagyobb adófizetők közé tartoznak. Harmadrészt a törvényi szabályozás olyan pénzügyi befektetéseket igényelt volna az Egyesülettől – bizonytalan befizetési hajlandóság mellett –, mely előreláthatóan deficitet eredményezett volna. E gondolatok fogalmazódtak meg az egyesület 1997-es küldöttgyűlésén82, így az elnökség nem
tett lépéseket az 1%-os körbe való kerülés jogi és anyagi feltételeinek a megteremtésére.
Az 1996–97-től kezdődő profilváltás legmarkánsabb megjelenését az 1998 májusában
a bírósághoz benyújtott új alapszabályban lehet tetten érni, hiszen ez kiegészíti az egyesületi célokat „a nevelőmunkát végző pedagógusok továbbképzésével”,83 illetve a szakmai szolgáltatások kiterjesztésével. Az új alapszabály megszületését „a leporoláson túl”
az tette szükségessé, hogy az országgyűlés az 1997. évi CLVl. törvénnyel lehetővé tette
az egyesületek számára közhasznú tevékenység végzését. A küldöttgyűlés, mely az alapszabály módosítását elfogadta84, azt tűzte ki, hogy az egyesület a kiemelten közhasznú
szervezetek közé kerüljön; de a Fővárosi Bíróság hosszú vitát követően ezt nem fogadta
el. A benyújtott minisztériumi dokumentumokat nem tartotta elégségesnek kiemelten
közhasznú kategóriába soroláshoz, így az 1998. április 17-én megtartott rendkívüli küldöttgyűlés már csak a közhasznúság elfogadását kérte a bíróságtól. A bírósághoz benyújtott új alapszabály az egyesület működésével kapcsolatban lényeges változtatásokat
nem tartalmaz, leginkább az időközben értelmüket veszített és bizonyos értelemben túlszabályozott előírásokat (pl. tagdíj, párttoló tagdíj összege) reformálta meg.85

A tevékenység bemutatása
Alapvető feladatok
Az egyesület alapvetően azzal a céllal végzi munkáját, „hogy megteremtse a tanórán
kívüli tevékenység demokratikus formáit”.86 E munka során országosan koordinálja a
szakképző iskolák tanórán kívüli tevékenységét. Működése három területet foglal magába: a műveltségi vetélkedők szervezése; a művészeti bemutatók rendezése; valamint
szakmai továbbképzések tartása.

82

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület jegyzőkönyve, 1997. szeptember 30.

83

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület új alapszabály, 1998. ll/2. pont.

84

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület jegyzőkönyve, 1998. április 20.

85

I.m., új alapszabály.

86

Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület alapszabálya, I/1. pont.
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A műveltségi vetélkedők közé az Örökségünk '48, a Magyarország az én hazám és az
Európa 2000 vetélkedők tartoznak. Mindhárom vetélkedő sajátossága, hogy valamilyen
módon kapcsolódik a hazai történelemhez és érezhető benne a komplex műveltség elsajátítása, valamint az állampolgárrá nevelő szándék. E törekvések nemcsak a versenykiírások alapján figyelhetők meg, hanem az egyes versenyeknél feltüntetett szakirodalomból is jól láthatók.
A vetélkedők mindegyike csapatverseny (3 fős csapatok), mely azt a célt is szolgálja,
hogy „megtanítsa a résztvevőket az együttes munka és felkészülés örömére, és eljuttassa
őket ahhoz a felismeréshez, hogy a közös célok hatékony elérése minden résztvevőtől
maximális együttműködési készséget kíván”.87
A művészeti bemutatók rendezésével az egyesület az alakulásakor azt a célt tűzte ki,
hogy a meghirdetett fesztiváljaival ösztönözze és segítse az iskolákban folyó öntevékeny
művészeti munkát. E döntés hátterében az a pedagógiai szándék áll, hogy „a szakmai és
művészi öntevékenység nagymértékben hozzájárulhat a kulturális hátrányok csökkentéséhez és a valóságos kulturális és politikai szocializációhoz”.88
E tevékenységnek az is jelentőséget ad, hogy a szakmunkások körében a legtöbb a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű fiatal, és ebben a közegben a legalacsonyabb a tanulói
öntevékenység iránti motiváció. Ezt több kutatási eredmény is alátámasztja.89
Sajnos 1996-ot követően – mint azt már jeleztük – az egyesület anyagi okok miatt csak
a szakképző iskolákban működő diákszínjátszók tevékenységét tudja segíteni, pedig a
néptáncosok és az énekkarosok támogatása is legalább ilyen fontos lenne.
Az egyesületi munkán belül a művészeti tevékenység segítésének egyik sajátos formája
a szaktábor, melyen kezdetben néptáncosok és énekkarosok is részt vettek, de évek óta
ez csak a színjátszás területén folyik. A szaktáborokban kiválóan felkészült és pedagógiai érzékkel is rendelkező művészek vezetésével dolgoznak a szakmunkástanulók azért,
hogy „koncentráltan és érdemben valósuljon meg a tehetséggondozás”.90
A szakmai továbbképzések keretében az egyesület „évente tanácskozásokat és konferenciákat rendez, melyeken meghívott előadókkal, illetve iskolai gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező pedagógusok bevonásával módszertani útmutatást nyújt a tanórán
kívüli neveléssel foglalkozó nevelők számára”.91 E továbbképzések alkalmával rendezi
az egyesület éves közgyűléseit, illetve ezeken szokta elfogadtatni a jelenlévő tagsággal
az éves rendezvénytervet, melyek a Művelődési /Oktatási/ Közlönyben is megjelentek.
A továbbképzések másik formáját azok a szakmai konferenciák jelentik, melyeken a
vetélkedőkön legjobban szereplő csapatok tagjai vesznek részt, és meghívott szaktekintélyek előadásokat, konzultációkat tartanak vagy társadalom- és oktatáspolitikai kérdésekről nyilatkoznak.
87

Lobogós Judit (volt elnökségi tag) személyes közlése alapján.

88

Hideg László elnökségi tag szóbeli közlése alapján.

89

Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.) (1998): Jelentés a magyar közoktatásról 1997. OKI, Budapest. 243.

90

I. m., Hideg László.

91

I. m., Szucsik Ágnes.

29

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 29

18/03/18 13:03

Írások

Működési rend
Az egyesület működése nagyon sok tekintetben sajátos, bár minden bizonnyal hasonlít a
többi ilyen jellegű szervezethez. Az első és talán legfontosabb, hogy a szó hagyományos
értelmében vett szervezeti élet nincs. ,,A tagság döntően nem egymással és önmagával
van elfoglalva, hanem munkáját az iskolai tevékenység és ezen belül a szakmunkástanulókkal való foglalkozás köti le.”92
Az első időszakban voltak törekvések, hogy legyen folyamatos szervezeti élet, de a
széttagoltság és a mindennapi munka ezt abszolút lehetetlenné tette. Ráadásul az aktív
tagok többsége vidéken dolgozik, egymástól száz-kétszáz kilométerre, így nehézkes a
folyamatos és személyes kapcsolattartás. Az is probléma, hogy az egyesület budapesti
szervezettsége gyenge, tulajdonképpen csak 10 fővárosi iskolában van folyamatosan jelen, így nincs realitása a mindennapi jelenlétet igénylő közvetlen munkakapcsolatnak.
Szervezeti életnek leginkább azt lehetne nevezni, hogy a tagság évente találkozik küldöttgyűlésen, melyen a napirendnek megfelelően „letudja” a jogszabályokban kötelező
dolgokat (beszámoló, választás stb.). Valójában az igazi, érdemi munkát a tagok az egyes
SZAKE-rendezvények (országos és területi vetélkedők, művészeti bemutatók stb.) alkalmával, illetve saját iskolájukban végzik. Évenként többször csak az elnökség ülésezik,
ahol leginkább az aktuális szervezési feladatok megbeszélésével foglalkozik.
Súlyos gondja az egyesületnek, hogy nincs igazi székhelye. Ez abból ered, hogy a megalakuláskor föltüntetett TIT Bp. VIII., Bródy S. utcai épülete gyakorlatilag soha nem
funkcionált székhelyként; a későbbiekben is használt Andrássy úti helyszínen meg tulajdonképpen félig illegálisan működik az egyesület.93 E helyzetből adódóan „az egyesületi
elnök aktatáskája tekinthető az igazi székhelynek, hiszen mindig ott és akkor történnek
a fontos döntések, ahol e táska és az ebben lévő anyagok jelen vannak”.94
Az előbbi helyzetkép arra is rávilágít, hogy a szükségesnél – és talán a kívánatosnál
is – nagyobb szerepe van az elnöknek (nekem) a szervezet munkájában. Ez azzal is ös�szefügg, hogy az elnökség tagjai közül egyedül én dolgozom a fővárosban, és egyéb feladataim révén a közoktatás szinte minden területével kapcsolatban állok.95 Egyébként az
elnökségen belül nem túl jelentős a fluktuáció, amit az is mutat, hogy Rostaházi Tamás
elnökségi tag és az én tevékenységem is az alakulástól kezdve folyamatos.
Az egyesület anyagi forrásainak döntő többségét a pályázatokon elnyert támogatások
adják. Így 1991-től folyamatosan pályázati támogatáshoz jutott az Országgyűléstől, a
későbbiekben a Szabadművelődési Alapítványtól, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
Tanácsától, a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Közoktatási Modernizációs Alapítványtól,
a Szerencsejáték Részvénytársaságtól és különböző minisztériumoktól (Művelődési-,
Munkaügyi-, Külügyminisztérium). Alkalmi támogatáshoz jutott az egyesület a Kon92

Szucsik Ágnes szóbeli közlése alapján, 1999. február.

93

Ua.

94

Kukta Zoltánné megjegyzése.

95

Akkor dolgoztam az OKI-ban, az OKSZI-ban, a NYAK-ban.

30

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 30

18/03/18 13:03

SZAKE – A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület (SZAKE) működésének kezdetei

zumbank Rt-től, a Budapest Bank Rt-től, a Fővárosi önkormányzattól, könyvkiadóktól,
és egyéb cégektől, magánszemélyektől.
A működési bevételek sajátos formáját adják a különböző nevezési díjak, illetve pártoló
tagdíj, valamint az egy-egy rendezvényre különböző helyi támogatóktól szerzett pénzeszközök, tárgyjutalmak, könyvek, felajánlások A bevételek harmadik forrását a minisztériumoktól közvetlenül egy-egy feladathoz céltámogatásként kapott összegek jelentik.
Ilyen például az Örökségünk ’48 vetélkedőhöz kapott támogatás. E bevételek 1993-tól
hullámzó mértékben, de a következő 1-2 évben folyamatosan növekedtek.
A pénzeszközök megszerzésében döntő szerepe lehet annak, hogy az egyesület közel
tíz éve folyamatosan olyan hiánypótló tevékenységet végzett, mely talán állami feladatnak is tekinthető. Persze a minisztériumi támogatásokban az is benne volt, hogy politikailag egyik kormányzat sem engedte meg magának, hogy megvonja az Örökségünk
’48 vagy a ,,Magyarország az én hazám” országos döntőkhöz nyújtott hozzájárulást.
Azt sem lehet elhallgatni, hogy a pénzeszközök pályázaton és egyéb csatornákon történő megszerzésében szerepe volt a lobbitevékenységnek, a személyi ismeretségeknek és
közvetett módon a politikai kapcsolatoknak is.
Az egyesületi működés egyik nagy problémája az, hogy nincs saját vagyona, így kiszolgáltatottsága rendkívül nagy. A mindig kiszámított „borotvaélen táncoló” éves költségvetések nyomán a mai napig nincs infrastruktúrája az egyesületnek, sem irodával,
sem számítógéppel, sem telefonvonallal nem rendelkezik. Így önálló alkalmazottjai sincsenek, és minden tag önkéntesen, társadalmi munkában végzi feladatát. Az esetleges
pénzügyi, adminisztrációs teendőket pedig rövid távú megbízásos jogviszonyban látják
el az arra vállalkozó személyek.
Anyagi erőforrások megoszlása százalékosan
Anyagi források

1991

1993

1995

1997

1999

Pályázat

56

49

44

38

35

Nevezési díj, tagdíj

24

23

23

20

20

Céltámogatás

5

10

18

22

25

Egyéb

15

18

15

20

20

Az egyesület jelenlegi gazdasági helyzete annak is a következménye, hogy „az elmúlt
évtizedben kapott pályázati pénzek, minisztériumi támogatások gyakorlatilag csak az
éppen meghirdetett programok megvalósításához voltak elegendők, de semmiképpen
nem ahhoz, hogy abból bármiféle fölhalmozás megvalósítható lenne”96 – fogalmazta
meg a gazdasági vezető. Ez azért sajnálatos, mert az anyagi források elapadása miatt
bármikor megszűnhet az egyesület tevékenysége.

96

Kukta Zoltánné, gazdasági vezető megjegyzése 1998-ban.
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Tanulságok
Az egyesület olyan időszakban és úgy alakult meg, hogy jövendő munkáját az alapítók
szinte mindegyike nagyon problémamentesnek látta. A létrehozók – ma már kissé megmosolyogni való naivitással – egy állami intézet helyébe egy civil szervezetet hoztak
létre, ráadásul azzal az elhatározással, hogy ez majd hatékonyabban tudja a szakképző
iskolák tanórán kívüli nevelését koordinálni.
Az egyesület tízéves tevékenysége legjelentősebb eredményének az tekinthető, hogy létezik, s ezáltal sikerült a tanórán kívüli tevékenység néhány meghatározó értékét a szakmunkásképző intézetekben fenntartani. Ez a kulturális értékmentés önmagában azért
is jelentős, mert a szakképzés területén valósult meg, ahol az elmúlt évtizedekben a közoktatáson belül a legnagyobb változások következtek be. Jó néhány intézmény vesztette
el vállalati bázisát, sok iskolában megszűntek az addig oktatott szakmák, és ennek eredményeként több helyen bocsátottak el fölöslegessé vált nevelőket és egyéb dolgozókat.
Ráadásul a közoktatás ezen területén csökkent legnagyobb mértékben a tanulólétszám,
és ezzel párhuzamosan jelentős forráskivonás is történt.
Az egyesület által végzett értékmentés keretében olyan kulturális tevékenységek ,,maradtak életben”, melyek a tanulók tehetséggondozását és a kulturális szocializációt szolgálták. Kialakult kommunikációs készségükkel maguk mellé tudták állítani a szakképző
iskolák egy részét, akik otthont adtak különböző rendezvényeknek, és ezáltal nagymértékben segítették az egyesület céljainak megvalósítását.97
A tízéves tevékenység másik alapvető érdemének tarthatjuk azt, hogy a tagság mint
civil pedagógusközösség meg tudta magát szervezni, és képes volt – igaz nem kellő
mértékben – megvédeni szakmai érdekeit.98 Az egyesület az eltelt évek alatt felnőtté
vált, és megtanult a változó körülmények között dolgozni. E munka során elsajátított
egy olyan alkalmazkodási készséget, mely nagyon sok nehéz helyzetben jó döntéseket
eredményezett.
A kezdetben meglévő naivitást az évek munkája során úgy látszik fölváltotta a realitás- és arányérzék, így nem akart többet és mást, mint amire tulajdonképpen képessé
vált tagjai munkája révén. Feltétlenül erényként fogalmazható meg, hogy a tagokban
nem az elégedetlenség, a csalódottság érződik, hanem az öntudat, mely az egyesület
létéből és működési tapasztalataiból származik. Reméljük, hogy a kialakult öntudat kiegészülve a munka során megtapasztalt realitásérzékkel záloga lehet az egyesület későbbi tevékenységének.
Fontos eredménynek könyvelhető el az is, hogy az egyesület képes volt a tíz év során
folyamatosan működni, és ha nehezen is, de meg tudta teremteni (ki tudta lobbizni) a
működés számára a minimális anyagi és infrastrukturális feltételeket.
Mindenképpen elismerésre méltó az az élni és tenni akarás, melynek kényszere nyomán maga az egyesület és annak aktív tagjai is megtanulták, hogy egy-egy rendezvényt
97

Az évek során csak egyetlen iskolával kerültek peres viszonyba ki nem fizetett számlák ügyében.

98

Az 1993. évi közoktatási törvényben az egyesület javaslatára került be a kulturális nevelőtanári státusz.
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(pl. országos vetélkedőt) hogyan lehet helyi vagy országos üggyé tenni, és ezáltal miként
lehet újabb és újabb támogatókat megnyerni, ilyenek például a programokat rendező
iskolák, tankönyvkiadók és különböző alapítványok, helyi vállalkozók.
Feltétlenül fontosnak látszik az egyesület eredményei kapcsán az is, hogy ha nem is a
legismertebb, de mégis sokak által ismert és elismert szakmai szervezet lett belőle; melynek tevékenységét a közoktatás irányítói is nagyra értékelik. S ebben a vonatkozásban
az sem elhanyagolható, hogy meg tudott maradni politikailag elkötelezetlen (független)
szervezetnek, s vezetőit sem „darálta be” a nagypolitika. Ez azért is nagy eredmény, mert
a politika gyors fordulatai mindig újabb és újabb a szakmai civil szerveződésekben szocializálódott személyiségeket „szippantott magához”, illetve különböző intenzitással és
ambícióktól vezérelve törekedett az ún. „civil szféra lenyúlására”.99
Az egyesület legnagyobb kudarcaként azt érezzük, hogy a szakmunkástanulók kulturális tevékenysége továbbra is a periférián maradt, mivel nem tudta kellően a pedagógustársadalom elé vinni tevékenységét. Így bármennyire is értékes és értékmegőrző
programokat hirdetett, ezek többségükben beszorultak néhány intézmény, jobb esetben egy-egy település érdeklődés- és látókörébe. Minden igyekezet ellenére is csak nagyon kevésszer lehetett országos érdeklődést kiváltó rendezvényeket hirdetni, tartani.
Az egyesület médiákban való megjelenése – annak ellenére, hogy vidéki újságokban,
helyi iskolai lapokban elég gyakran teret kapott – összességében siralmas. Ez akkor is
igaz, ha néhány rendezvény az országos tv-csatornák érdeklődését is felkeltette.
Az egyesület tevékenységét vizsgálva másik súlyos gondként az fogalmazható meg,
hogy az elmúlt évek alatt képtelen volt a változó viszonyokhoz és feltételekhez igazodó
újszerű módszertani kultúra kidolgozására és alkalmazására. Úgy látszik, hogy az egyesület tagságának többsége ma is olyannak képzeli el az iskolai kulturális tevékenységeket, mint 10-15 évvel ezelőtt. Az egyesület bármennyi vetélkedőt és versenyt hirdetett,
mégsem volt képes igazán érdemben hatni az iskolák belső kulturális életére.
Megmagyarázhatatlan módon nem foglalkozott elég mélyen a szakmunkástanulók körében lévő kulturális igénytelenséggel és az ehhez kapcsolódó súlyos neveltségi kérdésekkel.
Problémaként az is felvethető, hogy lényegében nem vett tudomást a szakképző iskolákban a tanulókat leginkább fenyegető létbizonytalanság, egzisztenciális fenyegetettség kérdéseivel; gyakorlatilag úgy működött az egyesület, hogy ezekre a dolgokra nem
kellően figyelt. Ezzel összefüggésben érzéketlen maradt az új kulturális kihívásokra
adandó válaszokat illetően.
Az elfogadott alapszabályzatában rendkívül fontos nevelési kérdésnek tekinti az
egyesület a közösségben végzett tevékenység fontosságát, mégsem sikerült a csoportos versenyzés, szereplés erényeit igazán elfogadtatni a közvéleménnyel és magukkal a
szakmunkástanulókkal sem. Az is kérdés, hogy – ha már a művészeti nevelés ügyeit
is felkarolja – miért nem foglalkozik a szakmunkástanulók körében viszonylag magas
arányban jelenlévő cigány tanulók kulturális kérdéseivel.
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I. m., Trencsényi (1997).
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Az egyesület bizonytalan anyagi helyzete azzal is magyarázható, hogy a megalakulást
követően a rendszerváltozás körüli időszakban nem tudott élni azzal az adottságával,
hogy a szakképző intézményekben, vállalatoknál és a szakszervezettel jó kapcsolatai
voltak. Ügyetlenül lobbizott, és így nem tudott olyan alapítványi vagy saját vagyonhoz
jutni, amely a mindennapi létbizonytalanságát megszüntethetné. Az évek során nem tudott olyan biztos támogatói kört megnyerni az üzleti vagy a banki szférából, mely hosszú
távon garantálhatná a biztos anyagi forrásokat. Így fennáll az egyesület csődjének és
megszűnésének bármikor bekövetkezhető lehetősége.
Problémaként fogalmazható meg az is, hogy tulajdonképpen nem tudta a fiatalabb
pedagógus-korosztályt megnyerni az egyesületi céloknak, és mind a mai napig a létrehozó és 40-es éveiben járó generáció irányítja az egyesület munkáját. Gondnak ítélhető
az elnök „túlsúlyos” szerepe, mert esetleges visszavonulása vagy kilépése nagyobb űrt
eredményezne, mint feltétlenül kívánatos volna.
A fenti problémákon túl leginkább azt kifogásolhatjuk az egyesület működésében,
hogy más civil szervezetekkel, alapítványokkal és egyesületekkel alig-alig tudott folyamatos munkakapcsolatot kiépíteni, így kicsit magára maradottan, magányosan folytatta
küzdelmét az elismertségért és a létfenntartásért. Pedig egyedül nem megy…

Távlatok100
Optimista feltételezések szerint egyre fontosabb lesz a közoktatás számára a nevelés, és
ezen belül a tanórán kívüli tevékenység. Ezért a pedagógusok és a döntéshozók kiemelt
feladatként fogalmazzák ezt meg az iskolák számára. Ekkor nagyon sokan felkeresik az
egyesületet, és mindenki föl akarja majd használni az itt meglévő szellemi, kulturális
és szervezési kapacitásokat, és olyan „virágkor” jön el az egyesület számára, amelyben
országos ismertséget és teljes szakmai megbecsülést fog kapni.
Pesszimista feltételezések szerint pedig az történik ezzel az egyesülettel is, ami oly
sok civil szervezettel történt a múltban és történni fog a jövőben, hogy megszűnik.
Értékei azokban az emberekben öröklődnek tovább, akik valaha, valamikor kapcsolatban álltak vele.
Reális megközelítés szerint az egyesület a következő öt-hat évben is, az eddigiekhez
hasonlóan fog tevékenykedni, meghirdeti majd a maga versenyeit, kulturális bemutatóit,
és addig amíg akadnak olyan tanárok, akik ezekben fantáziát látnak és gyerekeket tudnak mozgósítani, akkor ez így szépen folydogál tovább.101

100

Az itt leírt lehetséges forgatókönyvek 1999-ben íródtak.

A dolgozat megírásától eltelt két évtized azt igazolja, hogy a harmadik, ún. reális forgatókönyv valósult meg, és
a következőkben is feltehetően ilyen feltételrendszer keretei között tud az Egyesület működni.

101

34

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 34

18/03/18 13:03

Nevelés a tanórán kívül, a SZAKE két évtizede1
Célok, módszerek
A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület, mely civil szervezetként 1989 májusában alakult meg – a szakképző iskolákban dolgozó kulturális nevelőtanárokból,
könyvtárosokból, kollégiumi nevelőkből, humán és szakmai tárgyakat tanító szaktanárokból, létrejöttének időpontjától kiemelt feladatának tekinti, hogy támogassa és segítse
a szakmai képzésben résztvevő diákok tanórán kívüli nevelését. Az Egyesület megalakulását az kényszerítette ki, hogy az Országos Pedagógiai Intézet, mely a 70-es évektől
irányította és szervezte a szakképző iskolák tanórán kívüli tevékenységét, a rendszerváltozáshoz kapcsolódó profiltisztítás keretében e munkát leépítette. S az tette lehetővé,
hogy közel 80 pedagógus – akik az ezt megelőző csaknem tizenöt évben az OPI révén
(melynek alapfeladata volt) – elkötelezte magát a szakmunkástanulók kulturális nevelése mellett. Mindannyian számos művészeti bemutatón, vetélkedőn, szaktáborban vettek
már részt, és kialakult bennük az önálló cselekvés képessége, valamint az önszerveződés
lehetőségének tudata. Mélyről jövő meggyőződéssel, aktív tenni akarással és cselekvő önszerveződéssel létrehoztak egy civil egyesületet, mely immáron húsz éve, évenkénti rendszerességgel hirdet különböző programokat a szakképzésben tanuló diákok számára.
Miért tartja fontosnak egy civil szervezet, hogy a tanórán kívüli neveléssel foglalkozzon? Az Egyesület tagjai úgy vélekednek, hogy az iskolai életben a közismereti és szakmai
tantárgyak tanulása mellett kiemelten fontos a nevelés, az értékek továbbadása, a hagyományok ápolása és a korosztályi közegben megvalósuló szocializáció. E célok hatékony
megvalósítását – miként az alapítók vallották – a közösségi tevékenységek során lehet
elérni. E közösségi tevékenységek pedig legeredményesebben a tanórán kívül hatnak a diákok személyiségfejlődésére. Meggyőződésük szerint a szakmunkásképző intézményekben nagyobb esély van a társadalmi különbségek leküzdésére például a szakköri munka
segítségével, amely nem kötelező jellegű foglalkozás lévén kötetlenebb, így a pedagógusok
jobban tudnak a gyerekek személyiségével foglalkozni. Egy tehetséges szakiskolai tanuló
sokszor többre juthat valamely művészeti alkotói tevékenységben, mint egy szorgalmas
gimnazista, mert mondjuk az énekhang független attól, hogy egyébként milyen kulturális közegben szocializálódik a diák. Ahhoz, hogy az oktatás a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását segítse, az is szükséges, hogy az iskola a tanórai oktatás mellett
széles körű nevelőmunkát végezzen, különösen ott, ahol hátrányos helyzetű, súlyos családi gondokkal küzdő vagy nagyon rossz szociokulturális környezetből származó diákok
vannak. Itt a tanórán kívüli nevelés nem csak közösségteremtő funkcióval bír, hanem
nagymértékben hathat a társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentésének irányába is.

1
Az írás eredeti változata Nevelés a tanórán kívül, avagy civilek a rezervátumban címmel a Mester és Tanítvány című
folyóirat 2009. VI. évfolyam 23. számában jelent meg.
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Ez azért is fontos, mert sok családban alacsony hatásfokon működik a példaadás,
a nevelés, sokszor a magatartási, öltözködési, higiéniai és az emberek közti kapcsolattartási szokásokban is az iskolának kell útmutatást nyújtania. Tudomásul kell vennünk,
hogy a nevelő funkciótól az iskola nem zárkózhat el azzal az érveléssel, hogy csupán a
szaktárgyi tudásra készíti fel a diákokat. Egy pedagógusnak tisztában kell lennie azzal,
hogy az iskolai végzettség nem azt jelenti, hogy a diák tanórák sokaságát végigülve tantárgyi ismeretek tömkelegét sajátította el, hanem az iskolai végzettség ennél többet és
mást is feltételez. Azt is, hogy olyan diákok kerüljenek ki az iskolapadból, akik képesek
önmaguk és szűkebb-tágabb közösségük értékeit és érdekeit együttesen megjeleníteni,
az alkotómunkát egyaránt jónak, értékesnek találni. Olyan életmódmintát ismerjenek
meg és sajátítsanak el, ahol a közösségi tevékenységek adják a keretét a hagyományok
őrzésének, a kulturálódásnak, az egészségmegőrzésnek, a sportnak és a szórakozásnak.
E munka eredményes folytatásához természetesen az is szükséges volna, hogy a szülők
és a pedagógusok jelentős része megértse és elfogadja, hogy a közös játék, a változatos
tanulói tevékenységek, az együttes élmények öröme legalább olyan jelentős a gyerek személyiségfejlődése szempontjából, mint a tantárgyak keretében elsajátítható ismeretek.
Hiszen az emocionális élmények páratlan lehetőséget kínálnak a kreativitás, a kooperáció, a kommunikáció képességének kialakításában, valamint az empátia és a szolidaritás
gyakorlatának megtapasztalásához, illetve indirekt módon elősegítik a közösséghez tartozás érzésének erősítését, mely a társadalmi kohézió fontos összetevője.
Miként valósítja meg a gyakorlatban a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület (rövidebb nevén a SZAKE) a fenti, talán sokak számára patetikusnak nevezhető
célokat, feladatokat? Alapvetően a következőkben bemutatott rendezvényeken keresztül,
melyek minden tanévben diákok, tanárok, ismerősök és támogatók ezreit mozgatják meg.
A rendezvények közös jellemzője az, hogy mindig különböző országos és helyi partnerek
(például a Magyar Atlanti Tanács, a Magyar Honvédség és a Társadalom Baráti Kör Országos Szervezete) vesznek részt a verseny lebonyolításában vagy a tanulóknak járó díjak,
jutalmak támogatásában, illetve széles politikai konszenzus nyilvánul meg a hivatalos
közreműködők, zsűritagok megjelenésében és közreműködésében. Továbbá van még egy
nem elhanyagolható közös jellemző, miszerint a rendezvények előkészítésének és lebonyolításának minden fázisában érvényre jut a felkészítő szaktanárok egyéni és közösségi
öntevékenysége és tevőleges munkája (így például a zsűri munkájában), valamint a leginkább érintettek, a szakiskolai tanulók érdekei és fölzárkózatásuk igénye, lehetősége.

Rendezvények, programok
A legrégebbi hagyományokkal rendelkező esemény a Magyarország az én hazám komplex, műveltségi és országismereti, felmenő rendszerű vetélkedősorozat, mely minden
évben országunk más-más tájegységének (Dunántúl, Alföld, Budapest, Dunakanyar)
részletes feldolgozását és megismerését várja el a résztvevőktől. A vetélkedő már az
1983-ban indult, még az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával, de a rendszerváltozás utáni életben maradását az egyesületnek köszönheti. A vetélkedő csapatverseny36
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ként eredményesen segíti a diákok kooperativitásának fejlesztését, illetve hozzájárul a
közös élmények átéléséhez. Az első vetélkedősorozat megindulása óta sikere töretlen,
hiszen mindig újabb és újabb generációk jönnek, akik érdeklődéssel fordulnak hazánk
tájai, művelődéstörténeti, néprajzi, irodalmi, művészettörténeti, zenei kincsei iránt. Ez
a vetélkedő sikeresen túlélte a rendszerváltást, a különböző iskolai reformokat. Sőt a
számítógépek és az internet világában (vagy azzal együtt), mind a mai napig arra ösztönzi tanulók ezreit, hogy a közös felfedezés szándékával tekintsen hazánk történelmére.
Álljon itt egy vélemény a versenyző diákok köréből: „Elegem van abból, hogy mindenki
lenéző sajnálkozással legyint, ha azt mondom: szakmunkástanuló vagyok. Vajon, akik
lenéznek, tudják-e, hogy a Magyarország vetélkedő kapcsán bejártam az egész országot, és
állíthatom, hogy jobban ismerem művészeti, történelmi emlékeit, mint akik sajnálkozva
tekintenek rám. Higgyétek el, hogy számomra nem térkép e táj.” (Kovács Emőke, szakiskolai tanuló, Budapest)
Az 1990-ben először meghirdetett Örökségünk ’48 történelmi vetélkedő szintén felmenő rendszerű és csapatverseny. Célja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
eszméinek, valamint a kiegyezésig tartó történelmi korszak szereplőinek, eseményeinek
és összefüggéseinek felismerése, emlékének ápolása. A hagyományok életben tartására
azért is nagy szükség van, mert az új, változó tudásfelfogás, a tanítás hangsúlyát a kompetenciafejlesztésre teszi, melynek „túlhajtása” veszélyeket is rejthet, hiszen könnyen
az elmúlt évszázadokban rögzült „kulturális kánon” teljes kiüresedéséhez vezethet.
A közösségi tudás megértéséhez szükséges kulturális kód elveszítése nemcsak a fiatalok
műveltségi problémáit vetíti előre, hanem globalizálódó világunkban a közös kulturális (ezen belül történelmi) tudás kontinuitását is veszélyezteti a fiatal korosztályok
körében, ezáltal pedig a társadalmi kohézió meglazulását (megszűnését) is okozhatja.
A vetélkedő témája és tartalma, társadalomismereti hangsúlyai lehetőséget teremtenek
arra is, hogy a történelem kronologikus eseményein kívül a diákoknak ismeretet szerezzenek a polgári szabadságküzdelmek hátteréről, a modern társadalmak kiépüléséről,
az általános emberi szabadságjogok és azok biztosításának feltételeiről. A vetélkedőn
való szereplésre így emlékezett a tavalyi év során egy kecskeméti csapat. „A tanév elején
Nagy Ildikó tanárnőnk megbeszélésre hívott minket egy történelemversennyel kapcsolatban, melynek témája az 1848-as forradalom és szabadságharc volt. A tanárnő érvelése
meggyőző volt, bár ekkor még nem tudtuk mire is vállalkozunk valójában, de azonnal
rábólintottunk. A levelezős fordulókon sikeresen továbbjutottunk, és máris kezdetét vette
az intenzívebb felkészülés. Délutánról délutánra ültünk a könyvtárban, és válaszolgattunk a nehezebbnél nehezebb kérdésekre: mikor volt?, hol található?, ki ez a képen?, mi
fűződik a nevéhez? Stb. A döntőt március 8-án a Stefánia Palotában rendezték meg Budapesten. A jó hangulatnak, játékvezetésnek, az érdekes feladatoknak köszönhetően lassan mindenki feloldódott. Az eredményhirdetést feszülten vártuk, hiszen nem tudtuk az
utolsó forduló eredményét. Ugyan »csak« harmadikok lettünk, mégis rettentően büszkék
voltunk, hogy a Kadát képviselve, kilencedikesként ilyen eredményt értünk el. […] Utólag
is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy résztvehettünk a programokon, és reméljük
a következő évben is ott lehetünk!” (Pesti Nikolett, Siroki Kriszta, Utasi Réka, Kada Elek
37
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Szakképző Intézet, Kecskemét – Az ígéret azóta valóra vált. 2009. március 28-án őket
hirdette a zsűri kategóriájuk győztesének!)
Az Egyesület egyik „legfiatalabb” versenye, az Európa állampolgári vetélkedő. Az 1990es évek közepén, a Haza és Haladás Alapítvány ösztönzésére és támogatásával indult.
2000-től a SZAKE már önállóan rendezi meg évente. E verseny is csapatverseny és felmenő rendszerű, a többi vetélkedőhöz hasonlóan itt is külön kategóriában szerepelnek a
szakiskolai, a szakközépiskolai és a gimnáziumi tanulók. A vetélkedő témája a modern
társadalmak működése, a különböző korok demokratikus intézményei, a klasszikus
polgári demokráciák működése, az egyén szerepe és lehetősége közvetlen környezetére
és országa sorsának alakítására. A vetélkedő abból indul ki, hogy e kontinens a magyarság tágabb hazája. Így kiemelkedően fontos, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek az
Európai Unió kialakulásáról, történetéről, alkotmányáról és intézményrendszeréről. E
cél elérése érdekében meg kell ismerkedniük az Unió polgárainak lehetőségeivel és kötelezettségeivel. A vetélkedő azt a célt kívánja szolgálni, hogy a szakképzésben tanuló
diákok magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Ezzel párhuzamosan váljanak nyitottá és megértővé a különböző nemzeti kultúrák, szokások, életmódok,
vallások iránt, és szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról.
„Nagyon izgultunk és nagyon sokat készültünk az elmúlt hetekben felkészítő tanárunk,
Vajda Csaba vezetésével. Az utóbbi napokban már álmunkban is a versenyen járt az
eszünk. Ha találkoztunk egymással, mindig a témával kapcsolatban kérdeztünk valamit
a másiktól. Ezzel is készültünk a versenyre. Krisztivel megbeszéltük, hogy ha rajzolási feladat lesz, akkor ő megy, én meg vállaltam, hogy ha dumálni kell, én leszek a húzóember.
Azért is hajtottunk, hogy megvédjük tavalyi eredményünket. Meg egyébként is szerettünk volna ismét táborozást nyerni, mert tavaly Egerben nagy buli volt együtt lenni a
nyári szünetben.” (Urbán Krisztián, ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium)
A SZAKE megalakulása óta egyik kiemelt feladatának tekinti a szakiskolás tanulók
művészeti nevelését, mely nemcsak tehetséggondozást jelent, hanem felzárkóztatási
lehetőséget is. Kezdetben – az 1990-es évek közepéig – még három művészeti ágban
(énekkar, néptánc, diákszínjátszás) tudtunk művészeti fesztiválokat tartani. Sajnos a későbbiekben anyagi forrásaink csak a diákszínjátszás támogatását tették lehetővé, így e
területen folyamatosak az éves fesztiváljaink. 2006-ban ennek keretében új programot
hirdettünk, mely SZAKE-ART(C) néven vált ismertté. Az önfejlesztésre épülő program
célja az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, zenei és a színházi kultúra fejlesztése. A tanulók aktivitásának serkentése; ön- és emberismeretének gazdagodása; alkotóés kapcsolatteremtő képességének kibontakozása. A színház és az előadó-művészet mint
teremtő érték bemutatása, a művészetek komplexitásának megtanítása, a folyamatos és
rendszeres munkára szoktatás, és annak dokumentálása. A komplex művészeti bemutatón a szakmai középiskolában tanuló diákok vehetnek részt az alábbi kategóriákban:
csoportos – diákszínjátszás; egyéni vagy páros – zenei (például népdal-népzene), prózai
(például népballada-népmese), néptánc. Minden évben 1–6 csoport részvételével sikerül megrendezni ezt a rangos eseményt, melynek egyéni kategóriájában egyre több diák
38
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vesz részt. A verseny újdonsága az is, hogy nemcsak a produkciókat értékeljük, hanem a
készítés folyamatát dokumentáló portfóliókat is.
„Nagyon jól éreztük magunkat a fesztiválon, mert nemcsak arany minősítést kaptunk,
hanem megismerkedhettünk másik város szakiskolásaival, akik nagyon jó fejek voltak.
Este a késő éjszakába nyúló szakmai program után együtt énekeltünk, és élveztük azt,
hogy közösségbe tartozunk és nekünk az előadások megcsinálásával is céljaink vannak.
Igazán klassz volt minden, sokat fogok erre még gondolni a következő hetek vizsgáira való
felkészülése közben.” (Kiss Alexandra, Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképző Intézet)
A művészeti bemutatókon kiemelkedően szereplő diákok meghívásával évente Diákszínjátszó tábort rendezünk, melynek helyszíne immáron több mint 15 éve Gyomaendrőd. Az egyhetes, hagyományos „színjátékos képzőn”, ahol beszédtechnikát, mozgást,
táncot és drámajátékot oktatnak színházi szakemberek, évente 40-50 diák vesz részt,
az ország minden részéből. A tábor eredményességét az is igazolja, hogy ma már olyan
színésztanára is van, aki korábban szakiskolai színjátszóként volt résztvevője.
„A gyomai táborról írni?! De hogyan? Hogyan ragadja meg az ember a lényegét valaminek, amit maga sem ért teljesen? Valaminek ami egyszerre rendezett és kaotikus, megnyugtató és felkavaró, állandó és örökké változó, felemel és porba súlyt, mennybe visz és
pokolba […] Ezt még sokáig lehetne sorolni. Ez a tábor olyan, mint az élet, csak töményebb.
Mintha hónapok, évek lennének besűrítve pár napba, a maguk változatosságával és gazdagságával. […] Gyökeresen különböznek, teljesen máshogy közelítik meg a problémákat,
és ez így van rendjén. Amiben viszont teljesen egyetértenek, legalábbis megfigyeléseim szerint, a színház, a színjátszás itt csak ürügy. Fontos része a tábornak, de a végén bemutatott
remek előadások (melyek idén négy nap előkészítés után megállták volna a helyüket egy
színjátszófesztiválon) eltörpülnek ahhoz a hatáshoz képest, amit a vezetők által teremtett
légkör a fiatalokra gyakorol. Csoportépítésben nem nagyon láttam még hasonló hatékonyságot. […] Most azt mondom, hogy aki színjátszással foglalkozik középiskolában, annak
szinte kötelező legalább egyszer elzarándokolnia Gyomára, akár tanár, akár diák”.2 (Székely Tamás, tanár, Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola, Budapest)
Az 1990-es évek végétől az Országos Vers- és prózamondó verseny megrendezését a mosonmagyaróvári Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola vállalta, és így minden
alkalommal otthont ad a háromnapos rendezvénynek. E verseny célja, hogy a fiatalok
verseket tanuljanak, és minél többen olvassanak prózai műveket is. Ápolják a magyar
nyelvet és irodalmat, megismerkedjenek a klasszikus és a mai magyar költészet alapjaival, javuljon beszédkészségük, kiállásuk, és mind színvonalasabban, hitelesebben tudják
megszólaltatni a magyar költészet gyöngyszemeit. E versenyünk is jól szimbolizálja azt,
hogy az irodalom és a művészet fontos összekötő kapocs lehet az emberek között, hiszen a kezdetek óta különböző politikai és pártállású országgyűlési és városi képviselők
vesznek részt a megnyitó ünnepélyen. A verseny helyi jelentőségét az is igazolja, hogy a
Ha valaki szeretne kicsit jobban utánanézni, miről is van szó pontosan, tájékozódhat a facebook „Gyomaendrődi
színjátszótábor” néven található csoportban.

2
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vendéglátó város önkormányzata közgyűlési határozattal a rendezvényt beépítette támogatott programjai közé.
„Szívem hevesen kezdett el dobogni, amikor egy versmondó, Hajdú Szilvia a nyíregyházi Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolából, Bory
Zsolt: Itt élünk mi című versét mondta: »Megkapaszkodva e század falában, kastély kövéből épült iskolában, lekuporodva kis tanyák ölébe, csodálkozó nagy modern gyár tövébe,
sárga homokdombok hátára vetve, folyton fújó szelekbe számkivetve, mutatóba maradt
nyírfák ezüstjén, Magyarország északkeleti csücskén: itt élünk mi!« – Körülnéztem a mosonmagyaróvári Fehér Ló Közösségi Ház nézőterén, és olyan boldog voltam, hogy sokan
vagyunk és együtt vagyunk – versmondók Kisvárdáról, Egerből, Debrecenből, Elekről,
Békéscsabáról, Gyomaendrődről, Mezőtúrról, Budapest több iskolájából, Veszprémből,
Győrből, Mosonmagyaróvárról… – és itt vannak az őket szép-helyesen magyar beszédre
okítók is […] Nagyon jó volt. Csak megköszönni tudom a rendezvény magas színvonalát.
(Hani Jánosné, tanár, Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola, Győr)
„Örvendtem, hogy ennek a csodálatos versenynek résztvevője lehettem. […] A legjobb
talán az volt, hogy az ország minden szegletéből érkeztünk, együtt versenyeztünk, szórakoztunk, megismertük egymást, és sok dolgot megtudtunk egymás otthoni körülményeiről
is.” (Kiss Veronika tanuló, Pécs, 506. Szakmunkásképző Intézet)
„Nagyszerű élmény volt a prózamondás után a kirándulás, amit Szigetközbe tettünk.
Ismét rájöttem, hogy mennyi szépséget tartogat számunkra szülőföldünk. Ha tehetem ellátogatok majd ide szüleimmel vagy barátaimmal is. […] A táncház és a reneszánsz zenék
pedig a szórakozás mellett ismereteimet is gyarapították. (Hornyák Róbert, Zalaegerszeg)
Fontos terepe az egyesület munkájának a tanári továbbképzések szervezése, melyek
közül az elmúlt két évtizedben kiemelhetők a szabadidő-szervezők és a történelemtanárok számára tartott továbbképzések, amelyeken a téma elismert szakértői készítik fel
kollégáinkat azokra a szakmai kihívásokra, melyekkel a mindennapokban találkoznak.
„Én olyan akkreditált történelemtanári továbbképzésen vettem részt a SZAKE szervezésében 2004. április 16–18-án Egerben, amelyet minden kedves történelem szakos kollégámnak őszintén ajánlok. […] Pontos információkat kaptunk a központi írásbeli bevezetéséből adódó tantárgypedagógiai feladatokról, a különböző írásbeli feladattípusokról és
ezek javításáról. Részletes módszertani útmutatót kaptunk a szóbeli érettségi tételek összeállításához. Közhelynek számít, hogy egymástól tanultunk a legtöbbet, de itt, Egerben ezt
tapasztalhattuk meg. Azért, mert gyakorló kollégák tartották az előadásokat. Nem is előadásnak, hanem módszertani konzultációnak mondanám az órákat.” (Csókásné Gémesi
Ildikó, Fáy András Műszaki Szakközépiskola, Budapest)
Az elmúlt évek során vált az Egyesület egyik új programjává az egészségnevelés és a
drogprevenció. Ennek keretében két program is meghirdetésre került. Az Egészségnap
címmel megrendezésre kerülő iskolai programok célja az volt, hogy kibővítse a szakiskolai korosztály – mint az egyik legveszélyeztetettebb réteg – elméleti és gyakorlati
ismereteit az egészségmegőrzés terén. A rendezvények alapkoncepcióját az a meggyőződés adta, hogy e terepen csak összefogással, az érintettek széles körű bevonásával lehet
eredményt elérni. Az iskola az egészségtámogató magatartásmódok kialakulásának fo40
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lyamatában is a szocializáció kitüntetett színtere. Ebben az időszakban a fiatalok a személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet gyakorolni az életmódjukban később
kialakuló szokásokra, életideálokra, preferenciák kialakítására, továbbá a tanulókon
keresztül a szülők attitűdjére is jelentős befolyást gyakorolhatunk. E feladatban jelentős
szerepet kell, hogy vállaljon minden egyes pedagógus, sőt az iskola teljes alkalmazotti közössége is. Az Egészségnapok keretében egyesületünk ösztönözni kívánta a helyi
közösségi résztvevőket együttműködésen alapuló komplex programok létrehozására,
amelyek különböző színtereken (szabadidős tevékenységek, sport, szórakozóhelyek) a
fiatalok igényeinek megfelelő programokat kínálnak, mellyel a drogfogyasztással szemben pozitív életmintát nyújtanak. A program győztesei jutalomtáborozásban részesültek, melyről az egyik felkészítő tanár így írt:
„Valahol Partiumban, Érmelléken
»Egyensúly« (Egészséges, drogmentes élet – Hogyan? Diákszemmel)
Ez volt az a pályázat, amely elindította számunkra annak az életmódtábornak a lehetőségét, amelyben az ország középiskolásai közül a legek találkozhattak, s készíthettek
közös programot. […] Debrecen adott otthont a táborozó diákoknak, s számunkra nagyon
rendhagyó körülmények között, hiszen távol a világ zajától egy »farmon« rendezkedtünk
be. Tanítványaink láthatóan nagyon nehezen alkalmazkodtak az új, szokatlan körülményekhez – legalábbis így gondoltam. […] Dicséretesen jó volt a szervezés. Egy fölösleges
pillanatunk sem volt. […] S másnap útra keltünk. […] A cél Erdély azon közismert, de
számunkra mégis ismeretlen része, amelyeket csak könyvekből, s a költő – Ady Endre –
verseiből ismerhettünk.
Jó volt látni ezen a záró (búcsú) estén, hogy a diákok milyen szépen »összemelegedtek«,
s jó volt hallani feleleteiket, amelyek a nap folyamán, az elmúlt napok idején szerzett
információk visszaadásából állt.” (Pál-Kutas Dénesné, Irinyi János Szakközépiskola és
Kollégium, Kazincbarcika)
A másik program „Egyensúly” (Egészséges, drogmentes élet – Hogyan? Diákszemmel)
címmel a 14–18 éves korosztály számára húszperces amatőr rádiós összeállítás készítésére
ösztönözte az iskolák diákjait, hogy a „tizenévesek hangján” szólaljanak meg az egészségfejlesztéshez szükséges elméleti ismeretek és a szükséges gyakorlati teendők. A rádióműsorok készítésének sikerét és eredményességét az alábbi visszaemlékezés is igazolja.
„Riporter leszek
Egy óra után Sebestyén tanárnő megkérdezte az osztályt, nincs-e kedve valakinek egy
pályázaton indulni. Mikor mondta, hogy egy rádiós műsort kell készíteni, néhányunknak
felcsillant a szeme. Gyorsan öszszeállt a csapat. Öten kezdtünk neki a pályázatnak, öt fél
ötlettel. Mindenki másfelől közelítette meg a témát. Egyensúly, egészség, drogmentes élet
stb. természetes, hogy egy ilyen tág témakörben mindenki másra gondol. Összeültünk,
hogy megbeszéljük ki, mit és hogy csinálna. A riportalanyokat közösen választottuk ki, és
időpontokat egyeztettünk. […] Úgy gondolom, ez a pályázat mindenki számára hasznos
és érdekes volt, abban számomra egyértelmű, hogy én nagyon élveztem!” (Kovács Fanni)
41
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A SZAKE 2008-ban ünnepli (nagyon szerényen, baráti keretek között) megalakulásának 20. évfordulóját. Az elmúlt évek során az Egyesület az egyik legrégebben működő
az oktatást segítő és támogató civil szervezetté vált, melyet az is mutat, hogy a Fővárosi
Bíróság 1989/316-os számon tartja nyilván. Az alakuláskor megfogalmazott cél – a szakképzésben tanuló fiatalok műveltségi szintjének emelése, kulturális és művészeti nevelése, a tehetséges, de hátrányokkal küszködő tanulók támogatása – mind a mai napig
aktuális, sőt talán aktuálisabb, mint valaha. Az elmúlt évek működésének története tanúbizonyságot ad arra, hogy – egy olyan, látszólag nem frekventált területen, mint például
a szakképzésben tanuló diákok tanórán kívüli kulturális nevelése – milyen hasznos és
sok tekintetben eredményes tevékenység végezhető tisztán civil szerveződés révén. Erről
a bemutatott rendezvényeken, illetve a résztvevők benyomásain túl a következő táblázatban3 közölt számok is beszédesen szólnak, melyek az első 15 év statisztikáját adják.
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A táblázatot Kissné Németh Éva állította össze (Mosonmagyaróvár, Hunyadi Mátyás Szakközépiskola tanára, a
SZAKE elnökségi tagja).
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A két évtized tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy korábban (1989 előtt) sem
volt könnyű a tanórán kívüli nevelőmunka, hiszen az e területen dolgozó pedagógusoknak nagyon komoly szervezőképességgel, empátiával és személyes varázzsal kellett
rendelkezniük, hogy a nem kötelező foglalkozásokra, rendezvényekre is becsábítsák a
szakiskolai tanulókat. De napjainkban e munka még nehézkesebbé vált, és mind nyilvánvalóbb, hogy a civil önszerveződések bármennyire is a tagok aktív munkájára építenek, nem képesek teljes egészében pótolni azt a hiányt, amit az állami szerepvállalás
visszaszorulása okozott e területen. A két évtized tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy
az újonnan pedagóguspályára kerülők öntevékeny civil munkába való bevonása vált nehezebbé, de mind jobban érzékelhető a központi anyagi források megszerzésének nehézsége is. Úgy tűnik, hogy az állam – deklarált céljaival ellentétben – nem a civil szféra
erősítésére fordítja energiáit, hanem a pályázatok adminisztrációs terheinek növelésével,
valamint az utófinanszírozás rendszerének bevezetésével inkább a közfeladatot ellátó
civilek gyengítésére törekszik.
Az évfordulók mindig a számvetésről is szólnak egy kicsit. Manapság az egyesület
tagjait a jogos büszkeség helyett – melyre pedig az elmúlt két évtized eredményei, sikerei
talán feljogosítanák – inkább a keserűség és a kilátástalanság érzete jellemzi. Már-már a
munka abbahagyása is szóba kerül, mert a hihetetlenül bürokratizált pályázati és elszámolási rendszer teljesen idegen a jó szándékú és tenni akaró civil pedagógusok világától.
Többen föl is teszik a kérdést, hogy kié lesz a jövendő, „a szép új világ”? A bornírt konzumbürokraták falansztere, melyben a humánumra érzékeny nevelők és ugyanúgy az
elesett, hátrányban élő diákok a fölöslegesek számát gyarapítják, mint a rezervátumban
élők, akiknek a kihalását az „új hódítók” már alig várják. A tagok kétségbeesését csak az
tompítja, hogy az egyesület minden aktivistája érzi a közös és egyéni felelősséget a jövő
szakmunkásai fejlesztése és szocializációjuk elősegítése érdekében, továbbá az elmúlt
húsz évben számos mély és emberi kapcsolatot hozott tanárok és tanárok, diákok és
tanárok között, iskolák és helyi, országos intézmények között.
Befejezésül álljon itt egy idézet az egyesület egyik alapító elnökségi tagjától, a székesfehérvári Árpád Szakképzőben dolgozó Rostaházi Tamástól, aki éppen 60. születésnapján,
2008. őszén váratlanul elhunyt, és azóta nevét viseli az a gyűrű, amit az egyesület elnökségétől kap minden évben az a pedagógus, aki a szakiskolai tanulókért legtöbbet teszi:
„A tudás, a szeretet, a »magam megmutatása« csak azokon a pedagógusokon múlik, akik
ezt magukban hordozzák. Akik vállalják a negyvenórás munkahét után a tanórán kívüli
programokon való részvételt a diákjaikkal. Csak remélni tudom, hogy a pályánkra lépő
fiatalok közül néhányan annyira ki vannak éhezve az általunk megélt gyötrelmesen szép
sikerekre, eredményekre, mint mi voltunk, így továbbviszik azt a gondolatot, hogy az embert kultúrája teszi azzá, ami, és a szakiskolákban tanulóknak is joguk van emberré válni.”
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A Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület kitüntetettjei
A Szake (később: Rostaházi) gyűrű kitüntetettjei:

















2002: Rostaházi Tamás – Székesfehérvár
2003: Szucsik Ágnes – Eger
2004: Hajdú László – Gyomaendrőd
2005: Kürthy Endréné dr. – Budapest
2006: Dr. Kissné Németh Éva – Mosonmagyaróvár
2007: Varga Márta – Győr
2008: Kukta Zoltánné – Budapest
2009: Vincze Sándorné – Nyíregyháza
2010: Kaposi József – Budapest
2011: Nagy Ildikó – Kecskemét
2012: Listván Attila – Nyíregyháza
2013: Dr.Révészné dr. Papp Klára – Szeged
2014: Csókásné Gémesi Ildikónak – Gyöngyös
2015: Pál-Kutas Dénesné – Kazincbarcika
2016: Tarnóczai Géza – Zánka
2017: Dóczi Balázs – Kadarkút

2009-ben Díszoklevelet kapott Rostaházi Tamás családja, abból az alkalomból, hogy
ez évtől a SZAKE-gyűrű Rostaházi gyűrű néven került kiadásra.
Arany fokozatú szakmai mentorok:









2009: Csallóközi Zoltán
2010: Szelekovszky Ernő
2011: Rózsavölgyi Gábor
2012: Kocsi László
2013: Dr. Závodszky Géza
2014: Dr. Hermann Róbert
2015: Gereben András
2016: Lezsák Sándor

Életműdíj:
 2016: Hidvári Imre, Hideg László
 2017: Listván Attila, Hajdú László
2004-ben egyesületünk javaslatára Arany Katedra kitüntetést kapott Hideg László.
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1848. március 15-ei beszéd
Tisztelt Ünneplők!1
1848 kora tavaszán az akkor élő őseink még nem tudták, hogy heteken belül forradalom
lesz, de már valamit sejtettek. A kialakuló válságot mi sem mutatta jobban, mint – miként azt a korabeli Pest Híradó írta – „kinek bankjegyeik vannak, több ember beszélé
nyilvános helyeken, hogy három forintjával is örömest adná ötös bankjegyeit, csak venné valaki”. Sőt, az infláció, az érzékvesztés okozóit is egyre többen be tudták azonosítani,
és ennek hangot is adtak. Ezt Kossuth március 3-án a pozsonyi országgyűlésben elmondott szavai is igazolják. „Kimondom erős meggyőződésemet, miként a birodalombeli
nyugalom bomladozásának s az ebből eredhető minden balkövetkezéseknek valódi kútfeje a bécsi kormány rendszerben fekszik.” A pesti Pilvax kávéház fiatal értelmiségiekből
álló közönsége egyre aktívabban és hangosabban hallatta szavát a változásokért. Egyik
vezérük, Petőfi, a költőzseni, a szabadság megszállottja pedig meghirdette a Talpra magyart, a tenni és változtatni akarás himnuszát. És csoda történt! De olyan, ami népünk
több mint ezeréves történetében is párját ritkító.
Tekintsük át a kivételes jelentőségű és hatású ünnepnap március 15-e főbb eseményeit!
A pesti ifjúság, Petőfi és társai reggel a szemerkélő esőben indultak el a Pilvaxból,
hogy csatlakozásra bírják az egyetemistákat. Előbb az orvoskar, majd a politechnikum
(mérnöki intézet) hallgatói, végül a jogászok csatlakoztak tömegesen a menethez –
immáron mintegy kétezren folytatták útjukat a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utcába,
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához. Petőfi, Vasvári, Jókai, Irinyi, Degré
Alajos és Vidats János követelte Landerer Lajostól, a nyomda tulajdonosától, hogy
nyomtassa ki a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. Azt a két dokumentumot, melyek
közül az elsőben többek között a sajtószabadság, a törvény előtti egyenlőség, az úrbéri
viszonyok megszüntetése és az Erdéllyel történő Unió követelése szerepelt. A másodikban
pedig a „Rabok legyünk vagy szabadok? Kérdésre az „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” válasz fogalmazódott meg erőteljes hangsúllyal. – „Lehetetlen,
nincs rajta a cenzori engedélyezés” – mondta Landerer, a bécsi udvar beépített embere.
A fiatalok megdöbbentek. A nyomdász azonban a segítségükre sietett, és odasúgta
nekik: „Foglalják le a sajtót.” – Erre Irinyi odalépett az egyik géphez, és kijelentette:
„E sajtót a nép nevében lefoglaljuk.” Mire az álszent rendőrspicli csak annyit mondott:
1

A beszéd 2009. március 15-én hangzott el, a Pestszentlőrinci Önkormányzat megemlékezésén.
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„Erőszaknak ellent nem állhatok.” A nyomdászok pedig lelkesen megkezdték a Tizenkét
pont és a Nemzeti dal kinyomtatását. A nyomda előtt összegyűlt sokaság boldogan
kapkodta szét a több ezer, nyomdafestékes és az esőtől nedves példányt.
Délután három órakor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd a tízezres
tömeg a pesti Városházához vonult (ez a mai Petőfi tér helyén állott), és rábírta a reszkető
tanács tagjait is, hogy csatlakozzanak a Tizenkét pont követeléseihez. Ezt követően az
egyre nagyobb tömeg a hajóhídon keresztül átvonult Budára, hogy az országos végrehajtó hatalom legfontosabb kormányszékével is elfogadtassa követeléseit, s kihozza várbeli
börtönéből a jobbágyfelszabadítás egyik legkövetkezetesebb szószólóját, a bebörtönzött
Táncsics Mihályt. A Budán székelő Helytartótanács sem mert katonai erőszakot alkalmazni, bár ágyúit tüzelésre kész állapotba hozta. Kisebb bizonytalankodás után elfogadta a Tizenkét pontot, Táncsicsot szabadon bocsátotta, s eltörölte a cenzúrát. A börtönt elhagyó írót a kapunál bérkocsi várta, amelyet ezúttal nem lovak húztak át Pestre,
hanem maga a rabszabadító tömeg. Este a Nemzeti Színház a Bánk Bán díszelőadásával
ünnepelte a forradalom győzelmét.
A forradalom vér nélküli győzelme még a pesszimizmusra fogékony Széchenyit is
magával ragadta. Nem véletlenül írt így egy ismerősének: „Barátom, csudákat élünk
(…) Az első felvonás gyönyörűen sikerült! Én telve vagyok a legszebb reményekkel. (…)
Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább
eddig annyit nyert a hazának, mint amennyit az én politikám 20 év alatt sem bírhatott
volna előállítani! Ha reactio nem történik és több lesz bennünk a hazafiság, mint az
irigység és több a polgári erény, mint a dicsvágy, én bíz azt hiszem, lesz még a magyarbúl
valami, s pedig sok.” (Széchenyi István március 17-én kelt leveléből.)

Tisztelt Ünneplők!
Természetesen Pest forradalma még kevés lett volna a meghirdetett és kívánt változások keresztülviteléhez. Az eredmények törvényesítéséhez a pozsonyi országgyűlésen
Kossuth által beterjesztett felirati javaslat elfogadására és uralkodói jóváhagyására volt
szükség. A következő napokban Bécsbe utazó országgyűlési küldöttség sikerét, Batthyány Lajos magyar miniszterelnökké történő kinevezését, a polgári Magyarország megteremtését célzó törvényjavaslatok udvar által történő elfogadtatását a pesti forradalomról
érkező hírek is nagyban elősegítették.
Az április 11-én az uralkodó által szentesített törvények közül döntő fontosságúak voltak az alkotmányosság elfogadásáról és a felelős magyar kormány létrejöttéről szólók.
Emellett kiemelhető a közteherviselésről, az úrbéres szolgáltatások eltörléséről vagyis a
jobbágyi viszonyok megszüntetéséről szóló törvénycikkek. Ez utóbbiak a magyar lakosság 80%-át érintették, s juttatták polgári tulajdonhoz. A XVIII. törvénycikk – néhány
formaságot megkövetelve – érvényesítette a sajtószabadságot. Fontos rendelkezés volt
a „bevett vallások” (gyakorlatilag a keresztény egyházak) egyenjogúsításáról és az első
rendfenntartó erő, a nemzetőrség létrehozásáról szóló törvénycikk. E törvények nemcsak a polgári Magyarország megalkotását tették lehetővé, hanem egy olyan állam jött
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létre, amely rendelkezett az önállóság legfontosabb kellékeivel. Igaz, a rendkívüli körülmények miatt előbb jött létre a felelős kormány, mint az a népképviseleti parlament,
amely ezt a kormányt ellenőrizte.
1848 márciusa és a később kibontakozó szabadságharc, melyet a Habsburg dinasztia
a cári Oroszország katonai segítségével tudott térdre kényszeríteni, a magyar nemzeti
mitológia egyik meghatározó fejezete lett.

Tisztelt Ünneplők!
1848. március 15-e kivételes ünnepe a magyar történelemnek. Kivételessége abban rejlik, hogy nagyon ritkán adatott meg nekünk, magyaroknak, hogy a legfontosabb kérdésekben szinte mindannyian egyetértsünk és egyet akarjunk. ’48 márciusa e kivételek
egyike. Sőt, arra is példa, hogy a kivételes pillanatok képesek több évtizedig megoldhatatlannak látszó kérdések és problémák megoldására. Vegyük számba, hány éven
keresztül folytatott a reformkor során az országgyűlés meddő és terméketlen vitákat
a jobbágyfelszabadításról, a közteherviselésről, a birodalmon belüli önállóságról. Majd
másfél évtizedes eredménytelen politikai küzdelmek válnak valósággá ’48 márciusa és
áprilisa között, alig egy hónap alatt.
Ha visszagondolunk a több, mint 160 évvel ezelőtt történt eseményekre, nem csak azt
láthatjuk, hogy a lakosság többségének akaratát jeleníti meg a politikai elit, az országgyűlés, hanem azt is, hogy a főrend, a középnemes és az értelmiségi képes fölülemelkedni saját érdekén a köz érdeke miatt. Pedig e három társadalmi csoport együttesen
szavazza meg a jobbágyi viszonyok megszűnését és azt, hogy a közügyekből eddig kizárt
nép is beemelődjék a politikai jogokkal rendelkezők közé. Éppen ezért a forradalom
egyik hívó szava a szolidaritás is lehetne, amely a jogkiterjesztés szándékán túl a közteherviselésben való általános részvétel elfogadását is jelentette.
’48 márciusa nem csak a különböző jogállású és meggyőződésű politikusok jelképes
ünnepe, de a különböző nemzedékek összefogásának is iskolapéldája. Gondoljuk csak
végig, milyen ritka pillanata volt történelmünknek az, melyben a császárhű dúsgazdag
arisztokrata családból származó, 50-es éveiben járó Széchenyi István, a középbirtokosként jogot tanuló, majd a politikai újságírást meghonosító negyvenes Kossuth és a húszas
éveit taposó paraszti, polgári származású Petőfi Sándor egyazon ügyekért szállt harcba.
Kiknek a forradalma volt március 15-e? Természetesen azoké, akiket hosszú évtizedekre háttérbe szorított egy idegen hatalom. Azoké, akik nem voltak restek másfél évtizeden keresztül sokszor reménytelenül küzdeni azokért a változásokért, melyeket a
polgári átalakulás és nemzeti önállóság címszavával szoktunk illetni. Azoké, akik fölismerték a megváltozott nemzetközi körülményekben a kínálkozó lehetőséget, akik a
magyar nemzet ügyét mindenek fölé voltak hajlandók helyezni.
Persze a márciusi forradalom nem csak a győzelem kivívóiról szól, hanem a hatalmat
mindenáron megtartani akaró elkorcsosult, cinikus és elvtelen udvaroncokról is, akik
hosszú évtizedeken keresztül kiszolgálták a fennálló hatalmat. Ez a nap az ő kudarcuk
napja. Nem véletlen tehát, hogy a nagy elnyomók, a diktátorok, az önjelölt népboldogí47
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tók és kiszolgálóik a későbbi korokban is ennek a napnak a megünneplését – félve bukástól, a nép számonkérésétől – rettegve és magányosan élték meg. A márciusi forradalmi
lelkesedés már a századforduló után is követendő példaként jelenik meg az ifjúság előtt,
miként erről Ady Endre sorai is tanúskodnak.
„Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet,
Mert él basák és buták közepette,
Mert hiába lett acélból itt a szív,
Szép ember szívként szikrázni ha akar:
A honi rozsda megfogta, megette.
De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim,
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni,
Az Élet szent okokból élni akar
S ha Magyarországra dob ki valakit,
Annak százszorta inkább kell akarni.”
(Ady Endre: A tűz márciusa. Részlet)
’48 márciusa és az azt követő hónapok nem csak az akkori eseményeket tették fényessé,
hanem magát a forradalom kifejezésünket is, hiszen a mi tudatunkban a forradalom
szó azóta is pozitív jelentéstartalommal bír, és a haladás eszméjét sugallja. Pedig a szó
eredeti nemzetközi jelentése visszaállítás, mely az 1789-es francia forradalom alkotmányosságot követelő gondolatához vezethető vissza.
’48 márciusa azóta is példa. Nem véletlenül használta föl a benne rejlő energiát, a közös
történelmi mítoszt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. Ma már pontosan
tudjuk, hogy ’48 szelleme, a szabadságharc drámai küzdelme nélkül nem olyan lett volna
’56, amilyen. Talán nem lettek volna az egyetemi ifjúságnak pontjai, melyek a gyűlölt
és az idegen hatalom által ránk kényszerített rendszer megváltoztatását hirdették. Nem
biztos, hogy lettek volna egymásba karoló vonulások, a forradalom tisztaságát jelképező
gesztusok. S nem vállalták volna tizenévesek a szovjet birodalommal szembeni szabadságharcot, az önfeláldozást és a megtorlás idején tanúsított méltóságot. A hetvenes évek
során is március 15-e lett a szabadságra való törekvés legismertebb jelképe, miként az
alábbi vers is igazolja.
„Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
[…]
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?
48
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[…]
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!
(Utassy József: Zúg Március. Részletek)
Sőt, ’48 március idusa mítosza nélkül bizonyára a húsz évvel ezelőtti, nagy reményekkel indult rendszerváltozásnak nevezett „egészen eredeti tőkefelhalmozás” – miként
egyesek nevezik – sem lett volna az, ami ott és akkor 1989. március 15-én volt. Nem úgy
fogalmazódott volna meg az akkori Tizenkét pont, mely többek között többpártrendszert, jogállamot, az orosz csapatok kivonulását, a rendőrállam megszüntetését, a sajtószabadság helyreállítását, ésszerű gazdálkodást, méltányos közteherviselést, valamint az
egyéni és csoportos kiváltságok megszüntetését követelte. Ugye milyen aktuális ezekből
ma is néhány? Nem kerülhetett volna sor a zsúfolásig megtelt Szabadság téren a televízió
jelképes lefoglalására sem, melynek során a költő politikus a következőket mondta: „Elsőbbséget a nemzeti kultúra értékeinek, teret az európai tájékozódásnak!
Megnyilvánulási lehetőséget a nemzeti kisebbségeink iránti felelősségnek és szolidaritásnak, és új egységes nemzeteszmét a világban szétszóródott magyarságnak!
Nemzeti megújulási programot!” (Csengey Dénes beszéde, 1989. március 15.)
Az persze egy következő kérdés, hogy az elmúlt 20 év folyamatai mennyit valósítottak
meg az akkori célokból, követelésekből, és elértük-e azt, amit Csengey Dénes kért és
kívánt, hogy „Európába menjünk, de mindannyian!”
Befejezésül rögzíthatjük, hogy ’48 a közös akarat (nemzeti származási, politikai, nemzedéki), a nagylelkűség és az alkotmányosság meghirdetésének egyik szimbolikus eseménye. Egyben az új megoldások keresésének, a vállalkozó szellem, a tenni akarás és
az aktivitás diadala is. A forradalmi hevület és az utána való önvédelmi harc a magyar
lelkialkat legjobb oldalát mutatja, hiszen egy, a mindennapokban egyébként pesszimizmusra és bezárkózásra hajlamos nép, kivételes pillanatokban képes volt őszinte lelkesedésre, nagylelkűségre és az eltérő szándékok ellenére is egységes fellépésre.
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A tanórán kívüli nevelésről, a szabadidőszervezésről1
‒ Miért fontos megszervezni a gyerekek szabadidejét?
‒ Az iskolai nevelési tevékenységek rendszere nagymértékben átalakult.2 Az 1990-es
évek előtt az iskolai nevelőmunka egy ifjúsági szervezet vagy az iskolai politikai szervezet irányítása alatt állt. A kilencvenes évekre ezek a szervezetek kivonultak az iskolából,
nyomukban az évtized közepére hiátus keletkezett, az iskola gyakorlatilag tudásgyárrá
vált. Mindazok a tevékenységek, közösségi elemek, amelyek hozzátartoznak a neveléshez, kiszorultak onnan. Részint a pedagógusok nem voltak érdekeltek ebben a munkában, mert a szakkörökre, az öntevékeny körökre a gyerekeknek nem kötelező járni, és
a tanárnak meg kell küzdenie azért, hogy ezek működjenek, másrészt az iskolán kívüli
világ is megváltozott. Számtalan szórakozóhely kínál programot, nem nagyon van példa
arra, hogy a hetvenes, nyolcvanas évekhez hasonlóan az iskolai klub lenne az egyetlen
összejöveteli hely egy tizenéves számára. Az iskolai életben a tantárgyak tanulása mellett
talán még fontosabb cél a korosztályos közegben megvalósuló szocializáció, amit nem
lehet máshol elsajátítani. Otthon is fel lehet készülni a tananyagra, de a kortárs csoportba való beilleszkedésre, amely a közösségi tevékenységek során történik, az iskola nyújt
jó lehetőségeket. Mivel a pedagógusok különböző módon viszonyultak ehhez a kérdéshez, fontos volt, hogy az oktatási kormányzat felismerte, hogy szükség van az iskolákban
olyan főállású pedagógusra, aki azért dolgozik, hogy a különböző szabadidős tevékenységek segítségével nevelési célokat valósítson meg. Ilyen felismerés, hogy a szakmunkásképző intézményekben a szakköri munka segítségével nagyobb esély van a társadalmi különbségek leküzdésére. Egy tehetséges szakiskolai tanuló előrébb juthat valamely
művészeti alkotói tevékenységben, mint egy szorgalmas gimnazista, hiszen, például az,
hogy ki tud jól verset mondani, nem attól függ, hogy egyébként milyen kulturális közegben szocializálódik. Ahhoz, hogy a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását segítse
az oktatás, az is szükséges, hogy az iskola az oktatás mellett nevelőmunkát is végezzen,
különösen ott, ahol hátrányos helyzetű, súlyos családi gondokkal küzdő vagy nagyon
rossz szociokulturális környezetből származó gyerekek vannak. Ez közösségteremtő is,
és lépéseket tud tenni a társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentésének irányába.
Az interjú eredeti változata az Új Pedagógiai Szemle 2012/2. számában jelent meg azzal összefüggésben, hogy 2001–
2007 között a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) kuratóriumi tagja voltam.

1

2
Az 1980–90-es években a diákok szabadidős nevelését illetően komoly innovációnak tekinthető az Általános Művelődési Központokra (ÁMK) vonatkozó koncepció, amely Vészi János – Csoma Gyula – Jeney Lajos munkája.
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‒ Mi nehezíti a tevékenységek megszervezését, például hogyan oszlik meg a tanórák és a
szervezett szabadidő aránya?
‒ Ma az iskolai tanórák száma fölött is sok vita van. Abban látom a problémát, hogy a
45 percnyi tanóra nem elég hatékony. Sokszor úgy telnek el az órák, hogy az a gyerekben
inkább a munkától való elidegenedést váltja ki, mint a tudás megszerzésének vágyát, a
képesség gyakorlását. Megesik, hogy inkább elszenvedője, semmint részese a gyerek annak a folyamatnak, amely során eljut valamilyen felismeréshez, tudáshoz, képességhez.
Ma az iskolában a tanórára helyeződik a hangsúly. Sok a bontott óra, ott is, ahol nem
lenne szükséges, illetve ott nincs, ahol erre igény lenne. A hivatalos órakereteket minden
iskola felhasználja. Kevés a szakkör, ahová önként menne a gyerek, amelyik nemcsak a
tanórához kapcsolódik, hanem a művészetekhez, tudományhoz, kézügyességhez vagy
bármi máshoz. A tanórák és a szakkörök aránya kilencven a tízhez vagy még rosszabb,
mivel az iskola minden pénzét igyekszik a tanórákra fordítani. Mind a felnőtt társadalomban, mind az iskolákban idő, energia, kiadások és a helyi adottságok függvénye a
szabadidős tevékenységek megszervezése. Sajnos, még ma is sok olyan iskola van, ahol
délutánra bezárják a kapukat, nem szerveznek programokat. Pedig az iskola több, mint
a tanórákat letudó intézmény. Különösen a kistelepüléseken lehet az iskola fontos közművelődési fórum a diákok számára, és keretet nyújthat a civil, közéleti létre való felkészüléshez is. A KOMA ebben az irányban is tett lépéseket, hiszen támogatta az iskolák,
művelődési intézmények és művelődésszervező szakemberek közös munkáját.
Megpróbáltuk segíteni a gyerekeknek szervezett tényleges programokat, amelyeket az
iskolák felajánlottak. Támogatni kívántuk az iskolák közötti kapcsolatokat, a művelődési intézményekkel való együttműködést. A művelődési intézmények is funkciózavarral
küzdenek, például vásárt tartanak. Az iskolák és a művelődési házak együttműködése
bármilyen program – iskolanap, versmondó verseny, osztályok kulturális bemutatója –
keretében megvalósítható, és új színt vihet a működésbe.
‒ Milyen értékek mentén szerveződnek a pályázati munkák, és mit hiányol ezekből?
‒ Egyik oldalról a szabadidős tevékenységeknek tradicionális rendjük van: a honismeret, a hagyományismeret, a nemzeti kultúra védelme, az iskola hagyományainak
ismerete fontos eseményei az iskolának, és ez keretet biztosít hozzá. Nem nagyon van
példa arra, hogy az új kihívásokra, például a multikulturális jellegből, az új szokásokból,
zenéből, öltözködésből adódó kihívásokra reagálna az iskola. Miközben a diákok nagy
része valamilyen újfajta divat felé fordul, ami persze természetes, hiszen a fiatalság természeténél fogva mindig valami újat keres, az iskola, úgy tűnik – talán nem jó a hasonlat
–, mintha rezervátum lenne. Ennek áthidalását komoly akadályok nehezítik, amelyeket
parancsszóra nem lehet elhárítani, ezért olyan személyiségekre van szükség az iskolákban, akik képesek átjárni a két tábor között, és ezáltal előbb-utóbb mindkét oldalról
kezdenek a falak omlani. Miközben fontos a tradíció és az emberi humánumhoz kapcsolódó értékek ápolása, az új értékek felé is nyitni kell, hogy érezze a diák, hogy ami az
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iskolában van az róla és az ő gondjairól szól. Ezeknek a programoknak a megvalósulása
is, mint oly sok minden, leginkább a tanártól függ, hiszen egy színjátszó kör vagy egy
énekkar is nyújthat a gyereknek olyan elfoglaltságot, amellyel azonosulni tud.
‒ Az újításokkal összefüggésben ismer-e a nemzetközi tapasztalatból olyan elemeket,
amelyek bővíthetik a hazai programokat?
‒ Az oktatás egészében mindenhol érvényesülnek a nemzeti sajátosságok. Azokban az
országokban, ahol a felnőttkorban hobbiszinten űzhető és a mindennapokban jelen lévő
foglalkozások működnek, ott ezek iskolai szinten is inkább jelen vannak. A felkínált
tevékenységeket vegyes életkorú gyerekeknek szánják, ezért átjáróként is működhetnek
az egyes osztályok között. Az sem fontos, hogy a tevékenységek az iskolához kapcsolódjanak, így például az egyház is jelentős szerepet vállal ebben, ahogy 1945 előtt itthon
is történt, a családra, a hitközségre, az egyházra tartozott az úgynevezett nevelés. Ma
sok családban nem működik a nevelés, sokszor magatartási, öltözködési, higiéniai és az
emberek közti kapcsolattartási szokásokban is az iskolának kell útmutatást nyújtania.
Ettől nem zárkózhat el az iskola azzal az érveléssel, hogy mindez nem iskolai probléma,
csak az, hogy a gyerek a Thalész-tételt helyesen használja. Az iskolai végzettség nem azt
jelenti, hogy tanórák sokaságát végigülve tantárgyi ismeretek tömkelegét sajátította el a
diák, hanem ennél többet feltételez.
‒ A pályázatokat átnézve sok helyen találkoztam a „szórakozás”, az „unalom elűzése”
kifejezésekkel, gondolom, ez sem véletlen. Unatkoznak a gyerekek otthon?
‒ Nemcsak otthon, hanem az iskolában is, a barátaik között is. Van a mai fiatalok közt
egy terjedőben lévő szokás, az állandó menés: kettőtől négyig itt vannak, négytől nyolcig
máshol és így tovább, bele az éjszakába. Ezt összefüggésbe hozom a televízióban látható
klip-dramaturgiával, ahol is 20–30 másodpercenként új impulzus éri a nézőt. Ilyen értelemben az unatkozás okát abban látom, hogy sem az iskola, sem a család, sem a barátok
nem tudnak ilyen gyakorisággal az újdonság erejével hatni. Van egy mélyebb rétege is
a felvetett problémának. Miközben úgy tűnik, hogy az iskolában rengeteg dolguk és tanulnivalójuk van a gyerekeknek, nagyon kevés gyerek tölt naponta annyi időt a tanulással, amennyit a tanárok elvárnának. Az sem véletlen, hogy az iskolai unalomnak inkább
a fiúk az áldozatai, hiszen ők kevésbé szabálykövetők, mint a lányok. Az iskolai unalom
abból ered, hogy egy átlagos iskolai napon a tanítás kezdetétől a végéig szinte teljesen
azonos szerkezetű, módszertanú órák követik egymást. Ritkaságszámba megy, amikor
valami más történik, valamit másként kell tenni, más tanulói magatartást várnak el a
tanárok. Monotónia jellemzi az órák láncolatát. Az órák utáni, délutáni unalom vagy
azért van, mert a diákok egy része a tanítási idő befejeztével a tanulnivalót is letudja,
vagy internetezik, játszik a számítógépen, vagy csapatokba verődve unatkozik. Ezeket a
tevékenységeket nem ítélem el, csak azt tartom vitathatónak, hogy miután minden mozifilmet megnéztek, felkeresték a megszokott helyeiket, értelmes, produktív tevékeny52
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ségre nem fordítanak időt. Lehet filmet nézni háttérinformációk, a közösséggel vagy a
barátokkal való megbeszélés nélkül, csak kikapcsolódási szándékkal és semmi több. Ez
sem elutasítandó, hiszen az iskolai monotónia után szükségük lehet erre a diákoknak,
de azt gondolom, hogy ez a szabadidős tevékenység messze alatta van annak a lehetőségnek, amit például egy filmklub nyújthat.
‒ Az iskolában és más színtereken zajló szervezett szabadidős tevékenységek célja és
lényege ezek szerint abban ragadható meg, hogy tud-e többletet nyújtani?
‒ A tudatos felnőtt betervezi a heti rendjébe azt az időt, amelyet rendszeresen egészségmegőrzésre, sportra fordít, amely, ha csapatjáték formáját ölti, a közösségépítést, a kapcsolatok ápolását is szolgálja. Kulturálódásra, feltöltődésre, tájékozódásra, közösségben
való létre is szervez programokat. Szociológiai szempontból eltérő helyzetű gyerekeket
magában foglaló iskolákban nagyon fontos lenne a közös programok szervezése, például éppen a különbözőségük miatt. Vannak családok, ahonnan a gyerek át tudja venni a
hasznos és tevékeny pihenésre, szórakozásra vonatkozó mintákat, más gyerek viszont
nem lát a környezetében ilyet. Szükséges, hogy az iskola bizonyos dolgokat bemutasson,
és segítsen annak megismertetésében, hogy milyen tartalmas időtöltéseket kínál az élet,
legyen az könyvtár, énekkar, túrázás és sok más egyéb. Fontos ennek biztosítása minden diák számára az iskola közreműködésével. Be kell az iskolának mutatnia azokat a
további lehetőségeket, amelyek a tartalmas életet biztosítják számára. Programkínálat
bőven van, ha csak a különböző műsorfüzeteket nézzük, de a menü megismerésén túl
sokkal fontosabb, hogy az a képesség fejlődjön ki a gyerekben, hogy a felnőtté váló diák
kiválassza azt a programot, amelyik az ő érdeklődésének és életlehetőségeinek megfelelő
és értékes. Hiszen például nem azért megyek egy táncos szórakozóhelyre, hogy a mozgáskoordinációmat javítsam, pedig egy tánciskolában ez nem kizárt, hanem inkább azt
tartom szem előtt, hogy mi szolgálja a személyiségfejlődésemet, mire van szükségem,
miben mutatok tehetséget és érhetek el sikereket. Az életmód átalakítása nem oktatáspolitikai kérdés, hanem nemzeti fejlesztési feladat. Fontos, hogy egészséges életmódban
gondolkodó fiatalok nőjenek fel, akik természetesen nagyon különbözőek, eltérnek az
igényeik, de az alkotómunkát egyaránt jónak, értékesnek találják, másrészt az a cél, hogy
az egészségmegőrzés, a sport, a szórakozás, a kulturálódás a mindennapok részévé váljon. Ez a magyar társadalomnak olyan széles összefogást felvető kérdése, amely nem szorítható az oktatás keretei közé, de megvalósításában kiemelkedő szerep jut az iskolának,
mert ezek az igények folyamatos fejlesztési munka nyomán alakíthatók ki.
‒ A szabadidő megszervezése természetesen nem öncélú. Milyen összefüggést lát a szabadidő eltöltésének minősége és az iskolai munka között?
‒ Valaki azt mondta, hogy a véleménye szerint a demokratikus berendezkedést a gazdag országok számára találták ki. Szegény országban a demokratikus berendezkedés
valamiféle hamis, furcsa eredményhez vezet. Ezt tovább gondolva, úgy látom, hogy a
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tevékeny és rekreációs napi életmód kialakítását széles rétegek számára olyan gazdasági helyzet teszi lehetővé, amely nem kényszeríti ki a munkavállalóból a napi 10–12
órai munkát. Ma Magyarországon a megélhetés biztosításáért súlyos köz- és önkizsákmányolás folyik, ezért hosszú távon az életminőség javítása érdekében változtatni kell
ezen. A másfajta életminőség azt is jelentené, hogy az említett szabadidős tevékenységek
mindenki számára hozzáférhetőkké válnak, hiszen ez tud igazából alkotóerőt létrehozni. Nemcsak a munkát kell megtanulni, hanem a szórakozást is. A tevékeny pihenés, a
kulturálódás is kondicionálható tevékenység, megtanulása legalább olyan fontos, mint a
munkatevékenység elsajátítása.
‒ Oldják az iskolák zártságát a szabadidős tevékenységek egyéb színterei, például a
sportcsarnokok, színházak, múzeumok?
‒ A kulturális közszféra nagyon komolyan számít az iskolára, ami jó is, meg egy sor
kérdést is felvet. Ha megvan a tanári, intézményi szándék, az iskolás tanulók akár szervezetten, csoportosan is részt vehetnek a helyi, megyei vagy országos rendezvényeken.
Probléma, hogy mindkét szféra bizonyos értelemben alulfinanszírozott – csak a templom egereivel tudnám ezt szemléltetni –, akik azon egyezkednek, hogy miként tudnának jobb közművelődési feltételeket teremteni. Sok esetben azokba a programokba
vonják be a gyerekeket a közművelődési intézmények, amelyekről kiderült, hogy egyébként nincs rájuk igény, amelyeket nem tudnak „megvetetni” a felnőttekkel, így egyszerű és legkényelmesebb megoldásként a szomszéd iskola diákjait vezénylik át, aminek
se haszna, se értelme, a gyerekeket inkább elijesztik és távolmaradásra késztetik, mint
ösztönöznék az intézmény programjainak további látogatására. Figyelmet kell fordítani
arra, hogy az együttműködés a gyerek javát, fejlődését szolgálja. Az iskola hosszabb
távon nem tud bezárkózni, hiszen verseny van a gyerekekért, amelyben egyes iskolák
lemaradnak, míg mások új programokat találnak ki. Már létezik olyan iskola, amely
azzal is kitűnik, hogy olyan széles tanórán kívüli foglalkozási programot kínál, amelyet
más iskola nem. Talán elindul egy ilyen folyamat. Bár az egyik nagy gátja, hogy a társadalmi elvárás más irányba hat: hisz mindenkinek ismerős az a helyzet, hogy a szülő
elvárja, hogy az első osztálytól tanuljon a gyerek angolul és számítógépet használni, azt
viszont nem, hogy például a környezet védelmére neveljük. A szülők nagy hányada még
nem ismerte fel, hogy a közös játék, tevékenység öröme legalább olyan jelentős a gyerek fejlődése szempontjából, mint azok a tantárgyak, amelyeket a diákok elrettentésére
már az első osztályban tanítunk. Kötetlenebb és a közösségi, érzelmi életre jobban ható
tevékenységeket kellene szorgalmazni. Előbb-utóbb a szülők is elismerik, hogy például
a művészeti nevelés nem feleslegesen eltöltött idő, hiszen páratlan lehetőséget nyújt a
kreativitásra, a kooperációra és a kommunikációra, és ezáltal szerintem a három legfontosabb oktatási célt teljesíti, ha indirektebb módon valósul is meg, mint a tanórán.
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‒ Ezt a felvilágosító munkát kívánták-e a KOMA-pályázatok kiírása által szorgalmazni,
bevonni a szülőket a szabadidős tevékenységekbe, ezáltal is tudatosítva ennek a típusú
tevékenységnek a hasznosságát?
‒ Az az iskola, amelyik ma az innovációban előre akar jutni, felismerte, hogy – a slágerrel szólva – egyedül nem megy. Tehát együttműködési rendszert kell kidolgozni, hiszen a szülő nagyon erősen tud hatni akár más gyerekére is, és a szülői elvárások is
igazodhatnak az iskola nevelési koncepciójához. A szülőkkel való együttműködés által
a teljesítménykényszer is csökkenhet, ezáltal nem a kudarcokat gerjeszti, hanem a közös
tevékenységgel áthatott iskolai munkára ösztönöz. Az egyik legnagyobb probléma ma
az, hogy az iskolában és otthon is magára maradt gyerek. Erre is megoldást kínálhat a
jól szervezett szabadidős iskolai tevékenység. A pályázat aktualitását mutatja az a statisztika is, mely szerint ötszörös/hatszoros túljelentkezés volt a támogatásra az iskolák
részéről. Vagyis szükség van külső támogatásra. A KOMA pályázata azokra a foglalkozásokra vonatkozik, amelyek nem kötődnek tanórához kapcsolódó tevékenységekhez.
A helyi kezdeményezéseket kívántuk megerősíteni. A módszertani megújítás csak többszöri pályáztatás útján valósulhat meg. A napi programok szintjén még nagy a tanácstalanság a programok szakmai-elméleti kidolgozásának mikéntjében. Az iskolák egyes
területeinek, szintjeinek szabadidős aktivitásában is lehetne rangsort felállítani, de az
iskolák közötti és iskolán belül az egyes pedagógusok közti együttműködés sem valósul
meg maradéktalanul. Segíteni kell továbbra is a rendszert pályázatok kiírásával, be kell
vonni az ifjúsági kultúrával, szabadidős tevékenységgel foglalkozókat ahhoz, hogy valóban javítani lehessen a helyzeten.
‒ A mindennapi pihenési, rekreációs vagy éppen személyiségfejlesztő tevékenységek kiválasztásában milyen mértékű az egyén felelőssége?
‒ A szabadidő kifejezés történetileg új, a modern társadalomban terméke. Éppen ezért
azt tartom veszélyesnek, hogy a szabadidő eltöltésének módját az egyén helyett egyre
inkább a médiumok vagy egyéb módon kialakított fogyasztói szokások kezdik szabályozni. Ugyanis van a szabadidőnek egy olyan szelete, amit a piac, az üzleti szféra már
beépített. Arra is van törekvés, hogy azt tekintse a többség szabadidős tevékenységnek,
amit a médiaakarat sugall: tévésorozat vagy bugyuta vetélkedősorozat nézését. Az egyén,
amennyiben felismeri az életminőségének alakításával járó felelősséget, megteheti, hogy
eltér attól a trendtől, amely a konzumfogyasztónak nevezett körbe akarja őt bekényszeríteni. És ha az iskola segít abban, hogy diákként minél több lehetőséget megismerjen a
felüdülésre, az önmegvalósításra, önkifejezésre, szellemi vagy fizikai erőnlétének javítására, akkor később is olyan szabadidős tevékenységeket választ, amelyek segítik a tudatosabb, teljesebb életvitel megvalósításában. A jó iskolai vagy családi minták nyomán
olyan formáit tudja választani a munkán kívüli tevékenységeinek vagy éppen pihenésének, amelyek gazdagítják és nem uralják munka- és pihenőnapjait, illetve személyiségét
Az interjút Pásztor Júlia készítette.
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Diákszínpadi műhelymunka – négy előadás létrejöttének
háttere1
A Jibraki Színtársulat, az iskola, a KIMI
„A nyolcvanas esztendőkben, amikorra a hatvanas-hetvenes évek nagy amatőr színházi mozgalma lecsengőben volt, működött a fővárosban, a mai Andrássy úton, a Bábszínházhoz közel egy különös társulat, a Jibraki.” E gondolatokkal kezdi Nánay István
színházi kritikus a Jibraki szövegkönyveit tartalmazó kötetben az együttes bemutatását.
Majd a továbbiakban így folytatja: „A csoport nemcsak előadásokat hozott létre és játszott nagy sorozatokban, hanem olyan oktató, nevelő, megtartó közösséggé vált, amelyben sokan nemcsak iskolás korukban találtak biztos fogódzót, hanem később, esetleg
akkor is, amikor az élet veszélyes terepekre sodorta őket.” (Nánay, 1999)
Az említett Jibraki Színtársulatot magam hoztam létre kezdő tanárként 1980-ban, a
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben. Az iskola nem tartozott a felkapott és népszerű intézmények közé, az idejáró diákok többsége
jó közepes vagy annál gyengébb általános iskolai eredménnyel már be tudott kerülni.
Különösen igaz volt ez a szakmunkásképzésben részt vevő tanulókra. A diákok szülei leginkább a munkásság vagy az alkalmazottak köréből kerültek ki, és sokan voltak
köztük vidékről fővárosba felkerült kollégisták is. Az iskolai diákszínpad létrehozásában – amellett, hogy kiemelten fontosnak tartottam a művelődési hátrányokkal rendelkező diákok személyiségfejlesztését, érzelmi-esztétikai nevelését – az is fontos szerepet
játszott, hogy én magam is diákként kapcsolódtam be az amatőr színjátszásba, 1971ben. Az 1970-es évek közepén tagja lettem az akkor egyik legnevesebb fővárosi amatőr
csoportnak, a Metró Színpadnak (vezetője Mészáros Tamás volt), majd egy színjátszó
csoportot alapítottam Theátrum Chemotox – kissé sajátosnak mondható – néven, az
akkori egri Ho Shi Min Tanárképző Főiskola Budapesti Tagozatán. E csoport keretében
rendeztem az első előadásaimat.
Az 1980–1990-es évek során a Jibraki Színtársulat előadásai (A fátyol titkai, Csalódások, A tavasz ébredése, Válás Veronában, Száll a kakukk, Az elveszett cirkáló) számos
Az írás eredeti változata megjelent a Dráma–Pedagógia–Színház (OFI, 2016) kötetében. Alkotószerkesztő: Illés Klára,
szerkesztők: Trencsényi László, Eck Júlia, Kaposi László.
Az írásban szereplő előadások teljes szövege megjelent a Diákszínház – színdarabok diákoknak című könyvben (szerk.:
Kaposi József, 2016. Szaktudás Kiadóház, Budapest).
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szakmai elismerést érdemeltek ki. A társulat rendszeres meghívást kapott a Csurgói
Csokonai Diáknapokra, a Budapesti Művészeti Hetek rendezvényeire és a kazincbarcikai Ifjú Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra is. Nánay István a fent említett bevezetőben a következőket írja: „A Jibraki folytatott egy hagyományt, de el is
szakadt tőle. Ebben az iskolában nem elsősorban a formakeresés, az új színházi kifejezési módok kutatása volt a fontos, hanem a biztos értékek felmutatása, megszerettetése.
Éppen ezért műsorán zömmel klasszikus értékek színpadi feldolgozásai szerepeltek. Ez
persze nem színházszerűtlenséget jelentett, nem azt, hogy a választott darabok betűhív
interpretációban szólaltak meg. […] Kaposi József és együttese a diákszínjátszás akkori
legkorszerűbb formáit, stíluskísérleteit alkalmazta a klasszikus szövegek megelevenítésekor. A szerzői intenciókhoz hűen, de szabadon kezelték a drámaszövegeket, bátran és
hatásosan dramatizáltak ismert és a diákközönség által is kedvelt epikus műveket, alkalmazkodtak a viszonylag szolid szcenikai körülményeikhez, egyben építettek közönségük aktív, alkotó, fantáziáját is megmozgató közreműködésére, s igyekeztek a klasszikus
művekben is az aktuális tartalmakat megtalálni és bemutatni.” (Nánay, 1999)
Az 1990-es évek közepén a Jibraki szakmai eredményeire is támaszkodva a Pesti Barnabás Szakközépiskolában drámatagozatos gimnáziumi képzés indult, ahol számos, későbbiekben ismertté váló diákszínjátszó rendező, színész kezdte meg pályáját (Őze Áron,
Bíró Krisztina, Perényi Balázs, Szabados Mihály, Gyombolai Gábor). Ennek nyomán
1998-ban Keresztúri Józseffel és Uray Péterrel együtt alapítottuk meg a Keleti István
Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskolát (népszerűbb nevén a KIMI-t),
amelybe később több vidéki és fővárosi drámatagozatos műhely (a szentesi Horváth Mihály Gimnázium, a debreceni Ady Endre Gimnázium, a budapesti Vörösmarty Gimnázium) is bekapcsolódott.
Az alábbiakban a Jibraki Színtársulat működésének húsz esztendeje során létrehozott
négy emblematikus előadása színpadra állítási és rendezői dilemmái, valamint megtalált, kikínlódott eredményei olvashatók. A szubjektív visszaemlékezések szándékuk
szerint azt a célt szolgálják, hogy – Nánaytól kölcsönvéve – „példát és mintát” adjanak
mindazoknak, akik diákszínpadi előadásokat kívánnak létrehozni. Azzal a megszorítással, hogy a bemutatott példák, úgy, ahogy itt megjelennek, bizonyára nem ismételhetők
meg, de talán jól mutathatják a gondolkodási és megjelenítési irányokat, a térszervezési
lehetőségeket és a koncepcionális kérdéseket, amelyek a jó megoldáshoz vezethetnek.
Tapasztalataim szerint egy diákszínpad életében mindig komoly kihívást jelent a kiválasztott színdarab színrevitele. Egyrészt azért, mert kevés az olyan darab, amiben a
diákok életkora megegyezik a szerepben megkívánt életkorral. Másrészt, mert az úgynevezett „kőszínházi” vagy hivatásos színházi darabok általában időben hosszabbak, bonyolultabbak és többnyire összetettebb karakterábrázolást, szerepformálást igényelnek.
A rendelkezésre álló idő kérdésköre sem hanyagolható el. Egy diákcsoport számára lényegesen kevesebb próbaidő áll rendelkezésre, az előadások időtartama ezért is rövidebb.
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A fátyol titkai (bemutató: 1982, utolsó előadás: 1985, összes előadás: kb. 60)
Már két tanéven és több vásári jellegű komédia (Szent János éjszakája, Tabarin, Lüszisztraté) bemutatóján volt túl az együttes, amikor 1982 nyarán, a szegedi diákszínjátszó
táborban hozzákezdtünk a darab próbáihoz. A két év alatt nemcsak stabilizálódott a
tagság, hanem emberileg is jól összekovácsolódott, sőt egyre tudatosabban készült a színi munkára (ezt egyébként a tábor is segítette), ennek nyomán szinte mindenki hozzá
akart tenni valamit a közös alkotáshoz, munkához.
Az eredeti „A fátyol titkai”-t Vörösmarty Mihály 1835-ben írta. A mű meghatározó
komikai eleme az arcot elrejtő „fátyol”, mely szinte vég nélkül szüli a félreértéseket, a
váratlanabbnál váratlanabb vígjátéki helyzeteket. Görgey Gábor az 1960-as évek során
Handabasa avagy a fátyol titkai címmel aktualizálta Vörösmarty vígjátékát. A szereplők
és a játék lényege megmaradt, de nyelvezetét a modern korhoz igazította és dalbetétekkel
egészítette ki.
A darabban a cselekmény fő mozgatója Vilma kisasszony, a szellemes nemeslány, aki
szerelmes haragjában előbb nevetségessé teszi, majd megtéríti, végül jegyesévé emeli a
nőgyűlölő fiatal poétát, Hangai Sándort. Szerelmes cselszövései közben megtréfál, átejt, bolonddá tesz három unatkozó ifjút (Rigót, Gutát, Kacort), akik szerződést kötnek,
hogy egy hét alatt megházasodnak. Ötletes és furfangos tervei végrehajtásában Vilma
legfontosabb partnere szobalánya, a pajkos és tűzről pattant Lidi. A darab talán legkomikusabb, már-már sajnálni való női szereplője Katica kisasszony, a tipikus vénleány,
aggszűz, aki igencsak szeretne férjhez menni, így folyton-folyvást a félreértett helyzetek
középpontjába kerül. Ő és az unatkozó ifjak lesznek céltáblái és egyben áldozatai Vilma
és Lidi fondorlatos cselszövéseinek.
A szerelmes ifjakat nevetségessé tevő szerelmi próbák, éjszakai kalandok és „jelmezbálok” nemcsak leleményesek és fordulatosak, hanem számtalan komikus helyzet forrásai
is. Vilma és Lidi elmésen játsszák ki az ifjakat, akik minél többször és látványosabban
csalódnak, annál inkább bizakodnak. Kudarcról kudarcra bukdácsolva egymás után
szülik és ejtik el terveiket, de végül is mindig hoppon maradnak. Együtt érkeznek mindenhová, véletlenül mind a hárman egy leányba szeretnek bele, mind megvesztegetik
Lidit, aki mind a hármukat kétszer is szemérmetlenül lépre csalja. Sorra felsülnek, s
mikor valamelyikük azt hiszi, hogy győztesen kerül ki a küzdelemből, akkor szembesül
csak igazán azzal, hogy ismételten kudarcot vallott, miként rivalizáló társai is.
A fátyol titkai a színpadra állítás tekintetében alapvetően könnyen megugorható lehetőséget kínál a diákszínpadok számára. Kevés szereplő kell hozzá, és a játszók többsége
fiatal, majdnem egyidős a középiskolás diákokkal. Felnőttként csak a folyamatosan nevetségessé váló Katica kisasszony és Vilma nagybátyja, Ligeti Sándor táblabíró jelenik
meg. Az egymást követő és gerjesztő helyzetkomikumok pedig folyamatosan indukálják
a nevetségesebbnél nevetségesebb szituációkat.
A komédiák színpadra állításának egyik általános nehézségét általában a kezdés adja,
hiszen az indító jelenetek tele vannak olyan információkkal, amelyek arra szolgálnak,
hogy bemutassák a szereplőket, a köztük lévő viszonyrendszert és útjára indítsák a hely61
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zet- és jellemkomikumokból álló folyamatokat. Ebben a darabban ez különösen nehéz
feladat, hiszen az első jelenetben a három fiatal (Rigó, Guta, Kacor) hosszan beszélget
arról, hogy unatkozik. Az unatkozás színpadi megjelenítése pedig nem könnyű feladat,
különösképpen nem egy diákszínjátszó számára. Ezért a próbák kezdetén nem a szövegre való koncentrálás jelent meg fő szempontként, hanem egy mozgásra, gesztusokra
épülő improvizatív etűdsorozat. Ez felszabadította a játszók alkotó energiáit, mivel sokkal inkább önmaguk lehettek, és ezáltal könnyebbé vált a néhány gesztussal megvalósítható figurateremtés. A próbák során a mozgások kiegészültek halandzsa szövegekkel,
amelyek röviden, de koncentráltan mutatták be a fiatalok közötti időeltöltési javaslatokból eredő konfliktusokat. A próbafolyamat során így nemcsak, hogy lerövidült az eredeti
darab hosszú expozíciója, de a mozgásos és halandzsás megjelenítések ki tudták fejezni
a szereplők közötti viszonyrendszer alapjait is. Ennek nyomán viszonylag hamar el lehetett jutni ahhoz a – cselekményt mozgásba hozó – ponthoz, amikor a három lézengő ifjú
arra a döntésre jut, hogy versenyben szeretne feleséget keresni, illetve házasodni.
KACOR: Józan dolgot ajánlok nektek.
GUTA: Elég a köntörfalazásból. Ki vele!
KACOR: Házasodjunk!
GUTA: Mit beszélsz?
RIGÓ: Megőrültél?
KACOR: Mind a hárman egyszerre. Versenyben.
RIGÓ: Ez komolyan megbolondult.
GUTA: Agyára ment a parlament.
KACOR: A házasság a legveszélytelenebb szórakozás, amit kitalálhatunk.
GUTA: Se testem, se lelkem nem kívánja.
RIGÓ: Házasodni megalázó és alacsonyrendű dolog.
KACOR: De én úgy gondoltam az egészet, mint egy lóversenyfogadást. Mondjuk,
szerződést kötünk, hogy két hét múlva mindhárman kötelesek vagyunk idehozni a
menyasszonyunkat. Azután hármas lakodalmat csapunk. Hát nem jó mulatság?
GUTA: Nem.
RIGÓ: Hallottam már jobbat is. Mássz le szépen a szószékről!
GUTA: Leszerepeltél. Mássz le, de gyorsan…! /Ahogy Kacor kezd lemászni, megjelenik
Vilma és Lidi. A lányok átvonulnak a téren, és leülnek a padra. A három léhűtő elbűvölten
mered Vilmára, majd egymáshoz fordulnak./
GUTA: Ne! Ne! Maradj!
RIGÓ: Nekem nagyon tetszik… a terv.
GUTA: Nekem is. Mit kell csinálnunk?
KACOR: Mindenki elmegy, és keres magának valakit, akit két hét múlva puhára főzve
idehoz, bemutat, és kitűzzük a hármas esküvőt!
RIGÓ: Remek terv!
GUTA: Éljen!
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A darab egyik felnőtt alakja Katica kisasszony, aki amellett, hogy színes és mulatságos
karakter, művelődéstörténetileg is fontos szereplő, mivel az ő szövegei jelenítik meg a
reformkor nyelvújítási mozgalmának ún. ortológus irányzatát. A diákszínpadi változat
természetszerűen tömöríti az eredeti szöveget, továbbá mellőzi vagy egyszerűsíti a nehezen mondható mondatokat, és egyben arra is példát ad, miként lehet további humorforrásokat hozzátenni a szöveghez (pl. Kazinczy helyett – Karzinczky). A rövidítések,
szövegtömörítések sajátos módon nemcsak a szöveg érthetőségét könnyítik meg, hanem
pergőbbé és fordulatosabbá teszik Katica kisasszony jeleneteit, miként az alábbi példa
mutatja.
KATICA: És a bácsikája?
VILMA: Kilovagolt valamerre. Tudja, nem szereti az asszonyfecsegést.
KATICA: Kár, pedig mindenki mondja, milyen szép férfi. Nincs is szebb, mint egy
delifi.
VILMA: Delifi? Ön szavakat is alkot?
KATICA: Bizony édesem, még maga a vezér, Karzincki Ferenc is megdicsérte néhány
leleményes újításomat.
VILMA: Mondjon már néhány ilyen szót, Katica!
KATICA: Például: Virány.
Vilma: Virány? Szép.
Katica: Azután: Borda.
VILMA: De hiszen ez a szó már létezik.
KATICA: Igen, mint mellkasborda, de mint kocsma, ahol bort mérnek – még nem.
Mennyivel szebb a borda, mint a kocsma! Ugye, kedvesem?
VILMA: Ezt is megdicsérte „Karzincki”?
KATICA: Ezt sajnos – ezt nem. Ő sem volt mindig elég fogékony az újításaim iránt.
De vannak egész szókompozícióim is. /Katica ablaka előtt sorra megjelennek a szerenádozók, kezükben hangszerekkel és énekelni kezdik a Tavaszi szél című dalt./ Például:
nászoldalölelvény.
Az ortológus-neológus vita karikaturisztikus ábrázolását teszi lehetővé Katica kisas�szony és Ligeti táblabíró jelenete. A két szereplő találkozásánál a színjátszói ötletesség
eredményeként, amikor Katica kisasszony megkérdezte, hogy melyik irányzathoz tartozik Ligeti úr, ortológus vagy neológus, akkor a színjátszó azt válaszolta, hogy „tológus”.
Ezáltal az eredetileg nyelvi vitának induló diskurzus egészen más dimenzióba került.
KATICA: Ah, Ligeti úr, nemde?
LIGETI: Katica kisasszony, nemde?
KATICA: Mely virányos érzemény, hogy megismerhettem, uram!
LIGETI: Ó, kisasszony, ön nyelvújító?
KATICA: Ah, észrevette?
LIGETI: Az első pillanatban! Mely szerencse!
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KATICA: Hogyan?
LIGETI: Hiszen magam is régi szép mozgalmunk veteránjai közé tartozom.
KATICA: Veterán?
LIGETI: Természetesen csak magamra értettem kisasszony, hisz az ön fiatalságán még
a tavasz éldel.
KATICA: Éldel! Mely csodás szóképzemény! Lelkem üledény, melyből íme, az ön varázslatára a régmúlt virányai kinyílandanak. Apropó! Ön Ortológus vagy Neológus?
LIGETI: /Hebeg./ Őőő… tológus.
KATICA: Akkor, jó! Emlékszik? Üteny. / Egymással szemben térdelve kissé erotikus,
hintázó játékba kezdenek a kanapén./
LIGETI: Teteny.
KATICA: Tejész.
LIGETI: Tevész.
KATICA: Rudacs.
LIGETI: Dugacs.
KATICA: Dühönc.
LIGETI: Gügyönc…
KATICA: Óh, van-e szebb dolog az életben, mint a nyelvújítás?!
LIGETI: Nincs, nincs, Katica kisasszony! Nemde még sokat, nagyon sokat fogunk
társalogni a nyelvújításról! /Szinte összeér a szájuk./
A darabnak és ilyetén módon az előadásnak is egyik hangsúlyos része az, amikor a
három ifjú házasodni akaró a fátyolban feltűnő szolgálólány Lidit Vilma kisasszonynak
hiszik, és bejelentik, hogy másnap Ligeti táblabírótól megkérik a kezét. Az eredeti darabban a három ifjú külön-külön jelenetben jelenti be leánykérési szándékát, de lényegében nagyon hasonló szöveggel. A meghatározó különbség az, hogy Lidi az egyik ifjút
magyaros, a másikat franciás, a harmadikat törökös ruhában hívja meg nagybátyjához.
Mindhármuk tudomására hozza, hogy a nagybácsi a csodálkozását kifejező, „Nocsak”
szó után ütni szokott. A próbafolyamat során meglehetősen előre kiszámítottnak és
ebből adódóan monotonnak éreztük ezt a három egymást követő jelenetet. Többszöri
nekifutás után arra jutottunk, hogy a három jelenetből egyet csinálunk, ezzel elérve,
hogy csak egyszer hangoznak el a három jelenet visszatérő mondatai. Azt a megoldást
választottuk, hogy a három ifjú a színpad középén álló Lidit egy-egy fa (fogas) mögé bújva kéri meg. Az ifjak kicsit visszhangosítva, egymás után mondták el szövegeiket, ezáltal
nemcsak, hogy sűrű, akusztikusan és vizuálisan is izgalmas jelenet kerekedett ki, hanem
az egymással való játék is sokkal nagyobb teret kapott.
LIDI: /Nevetve be./ Szegény vén Katica! Szegény bolond Katica!
/A három udvarló a színpad három különböző részéről be, elbújnak a fák mögött. Nem
látják egymást, csak a lefátyolozott Lidit./
RIGÓ: Vilma kisasszony! Bocsásson meg! Legyen a feleségem!
/Guta és Kacor visszhangszerűen ismétlik Rigó szavait./
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LIDI: /Fenyegetően körülhordja tekintetét az udvarlókon./ Jól van! De ahhoz előbb
meg kell kérni a kezemet, illendőség szerint!
/A kérők ettől kezdve visszhangként beszélnek./
RIGÓ: Hol?
GUTA: Mikor?
KACOR: Most?
LIDI: Nem most, hanem holnap délután ötkor. És nem tőlem, hanem az én szigorú
nagybácsimtól, nemzetes Ligeti Sándor táblabírótól.
RIGÓ: Szigorú?
GUTA: Nemzetes?
KACOR: Táblabíró?
LIDI: De vigyázzon! Az én bácsikám nemcsak szigorú, hanem bogaras is.
RIGÓ, GUTA, KACOR: Bogaras?
LIDI: /Rigóhoz./ Csak a mokány, magyar embereket szereti. Magyar ruha, magyar
bajusz, mokány szó!
LIDI: /Gutához./ Csak a franciás urakat szereti. Paróka és otkolon!
LIDI: /Kacorhoz./ Csak a régi, törökös urakat szereti. Kopasz fej, bugyogó, jatagán!
/Mindhárman hangosan ismételgetik Lidi hozzájuk intézett szavait./
LIDI: /Hármójukhoz./ És kérem, vigyázzon! Ha a bácsikám azt mondja: Nocsak! –
akkor ütni szokott.
RIGÓ: Nocsak!
GUTA: Nocsak!
KACOR: Nocsak!
RIGÓ: Ütni szokott?
GUTA: Ütni szokott!
KACOR: Ütni szokott…
RIGÓ: Ég áldja…! /El./
GUTA: Vilma kisasszony…! /El./
KACOR: Holnap délután…! /El./
A fenti jelenet a kiindulópontja az előadás talán legnevettetőbb jelenetsorának, hiszen
a Lidi/Vilma utasításainak megfelelően a magyaros ruhában érkező Rigó Rezső, a francia uniformist viselő Guta Gergő és a török viseletbe öltözött Kacor Dezső egymás után
jelennek meg Ligeti Sándor táblabírónál. A humor forrását a sajátos öltözéken túl természetszerűen az is adja, hogy a táblabíró a különböző viseletekben fölbukkanó kérők
mindegyikére a „Nocsak” mondattal reagál, ami után pedig Lidi/Vilma figyelmeztetése
szerint ütni szokott. Ez egy sajátos fenyegetettséget visz be a jelenetekbe, de ennek fokozódását nehéz elérni. Ezt a változatunkban azzal értük el, hogy a karikás ostort pattogtató Rigó Rezső és a kölnivel „támadó” Guta Gergő után a töröknek öltözött Kacor Dezső
az eredeti jatagán helyett egy olyan, legalább két méter hosszú, súlyosnak látszó karddal
lépett színpadra, amelynek felemelése és lesújtása, illetve egyensúlyban tartása minden
színpadon lévő számára fokozott és súlyos fenyegetettséget jelentett.
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LIGETI: Ez a Vilma! Biztosan megint valami kalamajkát csinált. Pompás lány, de nem
fér a bőrébe. Férjhez kellene adni. De kihez? Ez itt a kérdés. Kihez?
RIGÓ: /Képtelen betyár jelmezben belép. Kezében karikás ostor, amivel pattint./ Hozzám! Pálinkás tiszteletem!
LIGETI: Nocsak! /Ijedtében elrúgja a lavórt./
RIGÓ: /Rémülten./ Jaj! /Védekezésül maga elé kapja a kezét./
LIGETI: /Feláll./ Ilyenek ezek a mai fiatalok: maskarák! Egy ilyenhez adjam Vilmát?
RIGÓ: Éppen, hogy Vilma kisasszony, illetve ténsasszony ügyében, azaz hogy a rit�tyentőjét, kérem szépen!
LIGETI: Uram, teremtőm! Miféle fajzat ez?
RIGÓ: Ha megengedi, táblabíró uram, vagyis bátyám-uram, hej azt a gatyaszármadzagos teremtettét, egyszóval bemutatkoznék.
LIGETI: Ideje.
RIGÓ: Rigó Rezső, szolgálatjára!
LIGETI: Örvendek!
RIGÓ: Magyar ruha, magyar bajusz, mokány szó. Ez a jelszó! Fékomadta!
LIGETI: És mihez ért? Semmihez, igaz?
RIGÓ: Táblabíró uram! Életemet és zabomat Vilma kisasszonyért! A rézfánfütyülőjét!
LIGETI: Nocsak!
RIGÓ: Jaj! Ne! /Elbújik a kanapé mögött./
/Ebben a pillanatban lép be Guta, parókában, rokokó öltözékben./
GUTA: Jaj! /Arca elé kapja a kezét./
LIGETI: Hát ez meg kicsoda?
GUTA: Monsieur! Presentation, représentation, education! Je suis: Gergő de Guta!
LIGETI: Üssön meg, fiam!
GUTA: Ha megengedi, Monsieur, egy kis otkolon!
/Üvegcsét vesz elő, kézfejére csöppenti, orrába szippant./ Viola! Voici! /Közeledik az
üvegcsével Ligetihez, mintha meg akarná locsolni./
LIGETI: Vigye ezt a büdös vizet innen! Nincs húsvét!
GUTA: Pardon! Pardon!
LIGETI: Bökjék már ki az urak, mit óhajtanak?
GUTA: Mademoiselle Vilma de Ligetit.
RIGÓ: /Előlép./ Én voltam itt előbb, hé, a teremtésit!
LIGETI: Még a végén összeverekednek! Nocsak!
RIGÓ: Jaj!
GUTA: Jaj!
/Mindketten a kanapé mögé ugranak. Ebben a pillanatban lép be Kacor, török ruhában, kopaszon, hatalmas jatagánnal hadonászva./
KACOR: Jaj! /Arca elé kapja a kezét./
LIGETI: /Rámered./ Jelmezbált rendeznek a házamban?
KACOR: A keleti vér nem szűnt meg csörgedezni az ereimben. Kacor Dezső vagyok!
LIGETI: Én meg Ligeti Sándor. Azt hiszem. Legalábbis az imént még az voltam.
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KACOR: Kopasz fej, bugyogó, jatagán!
LIGETI: Hánykor kezdődik a jelmezbál? Hadd tudjam én is!
KACOR: Nos, amikor nagy fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc Rodostóban menedéket
kapott török testvéreinktől…
LIGETI: Mit óhajt, testvérem?
KACOR: Nemzetes Ligeti Vilma kisasszonyt…!
GUTA: Pardon! Én előbb voltam itt…
RIGÓ: Eb ura fakó! Én voltam itt előbb…
LIGETI: Nocsak! /A három maskara egymás mögé próbál bújni. Ligeti felveszi a Kacor
által leejtett jatagánját./ Csak lassan a testtel. Előbb tán üljenek le uraságotok: ehhez a
dologhoz Vilmának is lesz egy-két szava. /Kimegy./
/A három barát dühösen méregeti egymást a kanapén ülve./
A diákszínházi változat alapján készült előadás bemutatója 1982. októberében volt;
érdekességként az is megemlíthető, hogy a produkció egy keretjátékkal és ahhoz kapcsolódó dallal indult, amelynek a szövegét az akkor még szinte teljesen ismeretlen Garaczi
László írta. Az előadásról talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy a bemutatót követő két évben közel hatvanszor játszottuk különböző helyeken, nem egyszer munkásszállásokon is. Az ún. tájolásokra kezdetben kisteherautóval, majd személygépjárművel,
végül pedig tömegközlekedési eszközökkel mentünk. Ennek magyarázata pedig az, hogy
a sok előadás és különböző környezet nemcsak a változó feltételekhez való igazodás képességét alakította ki a játszókban, hanem a díszletelemek is egyszerűsödtek, mert egyre
jobban tudatosult mindenkiben, hogy ezek jelentős része a színészi játékkal pótolható.

A tavasz ébredése (bemutató: 1984, utolsó előadás: 1986, összes előadás: kb. 25)
A darab kiválasztása azt követően történt, hogy az előző évben túl voltunk számos
szakmai sikeren, különösképpen A fátyol titkai előadás nyomán. De nemcsak szakmai
sikereink voltak, hanem az együttes emberileg is rendkívüli módon egymásra talált,
mondhatni életre szóló barátságok születtek. Mindez lehetővé tette, hogy a játszók életét
foglalkoztató szocializációs kérdésekkel is teljes őszinteséggel foglalkozzunk, ráadásul a
nemiség középpontba állításával.
A darab kiválasztását az is motiválta, hogy láttam az Ács János által rendezett előadást
a Józsefvárosi Színházban, továbbá néhány évvel korábban egy egyetemi dolgozatot írtam A tavasz ébredéséről. Ennek azt a címet adtam, hogy Egy dráma a zsarnokságról,
amely kendőzetlenül utalt az egyébként akkor tiltott Illyés-versre (Egy mondat a zsarnokságról). A dolgozatban azt próbáltam kifejteni, hogy a darabbeli fiatalok a felnőttek
álságos világának kiszolgáltatottjai, élethazugságaik elszenvedői. A dráma középpontjában az átlagoshoz képest felvilágosultabban nevelt Menyus áll, aki egyszerre éli át az
iskolai rendbe (felnőtt világba) való beilleszkedés, a bimbódzó nemiség és az élet értelme
keresésének problematikáját: a „szeretném tudni, mi végre vagyunk egyáltalán a világon” kérdését. Sorsa a test és a szellem szabadságáért való küzdelem, illetve csalódás
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tragédiája. Az igazi tragédia Menyus legközelebbi barátai (Marci és Wendla) sorsában
és halálában bontakozik ki, de a meg nem értettség, a reményvesztettség a darab összes
fiatal szereplőjének életét beárnyékolja.
A darabválasztás során persze azzal is tisztában voltam, hogy az eredeti darab összetett filozófiai üzenetei meghaladják a színjátszók adottságait, ezért eleve egy húzott változat tervét mutattam be a diákoknak. A darab az olvasópróbák során igencsak elnyerte
a játszók tetszését, felismerték, hogy lényegében róluk is, az ő életük gyötrődéseiről is
szól a történet. De mindannyian tudtuk azt is, hogy ezzel a vállalással nagyon magasra
tettük a lécet. Az addig játszott vidám és örömteli játékok, komédiák után egy – műfaji
megjelölését tekintve – gyerektragédiához kezdtünk hozzá.
Az olvasópróbát követően hosszan és őszintén beszélgettünk saját sorsuk, szocializációs folyamataik ellentmondásairól. Eközben óhatatlanul feltörtek bennük a lázadó ösztönök, a különbözőképpen rejtett komplexusok. Az elemzések során megvitattuk, hogy
mennyiben felelős a bekövetkezett tragédiáért a hamis és torz világ, illetve Menyus, hiszen barátai haláláért a társadalom őt teszi felelőssé. Ennek kapcsán jutottunk arra a
következtetésre, hogy Menyus csak abban az esetben felelős, amennyiben elfogadjuk,
hogy a vulkánkitörés pusztításáért a természet erői és nem a törésvonalakat semmibe
vevő civilizációs berendezkedés kárhoztatható.
A próbák során a játszókkal közösen fejtettük meg az egyes szereplők személyiségének
és cselekvési motívumainak összetevőit, így például a Marcit játszó fiú esetében együttesen jutottunk arra a következtetésre, hogy a szereplő személyiségét az iskolában megtestesülő teljesítménykényszer nyomja el. Miután képtelen megfelelni az elvárásoknak,
a kitaszítottságtól való rettegése, a nemi ébredésből is fakadó szorongása nyomán talál
kiutat az öngyilkosságban. Szintén a közös elemzések nyomán jutott el a Wendlát játszó
színjátszó arra a felismerésre, hogy a félelem és a szégyenérzet feloldhatatlansága, a szülői ház álszemérmes közege, naivitása teszi végtelenül sebezhetővé.
A próbák intenzíven, de nagyon sok kínnal, keservvel folytak. Már közeledett a kötelező
bemutató időpontja, de nem nagyon találtuk meg a „megfejtéshez a kulcsot”. A bemutató
előtt egy héttel tartottunk egy házi főpróbát az akkor éppen Újpesten működő Térszínházban. A főpróba igazi bukás volt!!! Számos végiggondolatlanság, kipróbálatlanság derült ki, ennek nyomán majdnem fel is gyújtottuk a színházat. Mindenki kudarcnak élte
meg, és úgy tűnt, hogy e vállalkozásunk teljes sikertelenséggel zárul. Aztán a véletlen/
gondviselés segített! A főpróba időszaka ugyanis egybeesett azzal, hogy a diákok többsége
a szalagavatójára készült, ezért a próbafolyamat szüneteiben nagyon sokszor a játszók keringőztek egymással. Ennek az lett a következménye, hogy a nyilvános főpróbán az eredetileg választott Bartók Béla: Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára című műve helyett
az ún. temetési jelenetben egy keringő szólalt meg. Ezt persze viszonylag gyorsan lekeverte
a hangtechnikus. De ez a véletlen és a keringőmotívum beindította a fantáziánkat!
A következő próbán a temetési jelenettel kezdtünk. Kértem a játszókat, hogy az alábbi halottbúcsúztató szövege alatt a megszólaló zenére (Johann Strauss: Tavaszi hangok)
keringőzzenek.
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PAP: Mert aki visszautasítja a Mennyei Atya kegyelmi ajándékát, melyet a bűnben
születtek kapnak tőle, az lelki halált hal. Aki bűnös makacsságában megtagadja az Istennek járó tiszteletet, s a gonosznak él és szolgál, az testi halált hal. Ámde ki dacosan elveti
magától a keresztet, melyet az égi Könyörület bűneiért a vállára rakott, az – bizony, bizony mondom nektek – ö r ö k halált hal! Ezért mi, akik tovább járjuk ezt a tövises utat,
magasztaljuk buzgón az égi Jóságot, és köszönjük meg neki, hogy kegyelmében kit részesít, kit nem – kifürkészhetetlen választása szerint. Mert amiképpen ez a szerencsétlen,
itt, h á r o m s z o r o s halált halt, azonképpen vezeti el az igazakat az Úr a boldogságra
és az örök életre. Ámen.
HOBORTH: Az öngyilkosság az erkölcsi világrend ellen elképzelhető legképtelenebb
támadás, ugyanakkor az elképzelhető legképibb bizonyítéka az erkölcsi világrendnek,
hiszen az öngyilkos maga ítélkezik önmaga fölött az erkölcsi világrend helyett, s így
maga igazolja annak igazát.
A hatás fölszabadító erejű volt! Ráeszméltünk, hogy az előadás kulcsát a haláltáncmotívum középpontba állítása adja meg. Ezzel az egész történet sajátos keretbe került, és az
események a főszereplő, Gábor Menyus víziójaként jelentek meg. A mi változatunkban
az előadás tulajdonképpen majdnem az eredeti darab végével kezdődött el. (Az Álarcos
úr jelenetét eleve ki akartuk hagyni.) A néma nyitóképben Menyust a két neki tulajdonított gyermekáldozat (Wendla és Marci) koporsója mellett térdelve látjuk, miközben a
felnőtteket játszók némán keringőzve veszik körül. A nyitókép még egyszer, az előadás
záróképében is visszatért, Menyus alábbi szövege után:
MENYUS: Ide a temetőbe nem jön utánam az üldözők falkája. Míg azok a bordélyokat kutatják, én kifújom magam… A kabátom rongyokban lóg, a zsebem üres – az
árnyékomtól is remegek. A holtak birodalma. A padlásablakon kimászni nem volt olyan
nehéz, mint ez az út most! Lógok a mélység fölött – minden elsüllyedt, eltűnt. Bár odavesztem volna! Miért Wendla énhelyettem? Miért nem az, aki megérdemelné? És én vagyok a gyilkosa! Én vagyok a szegény lány gyilkosa! Nekem meg csak egy maradt: a
kétségbeesés. Itt még sírnom se szabad. El innét. El…
Érthetetlen a sors! Inkább én törtem volna követ, én éheztem volna! Mi tart még mindig talpon? Bűn bűnt fiadzik. Én már benne vagyok a posványban nyakig. Nincs erőm,
hogy kimásszak belőle…
Pedig nem voltam rossz! Nem voltam én rossz! Csakugyan nem, nem én…
A haláltáncmotívum a realisztikus szituációk átalakítását is magával hozta. Ez pedig
nemcsak a felnőtteket játszó színjátszók helyzetét könnyebbítette meg – hiszen kicsit imbolyogva, táncolva élhették meg jeleneteiket –, hanem azzal a nem lebecsülendő másodlagos következménnyel járt, hogy szimbolikusan az önmagát becsapó, mintegy bódulatban élő felnőtt világ megjelenítéséhez is hozzájárult. A realisztikus elemek csökkentése
egyben hitelesebbé, színpadi formanyelvét tekintve látványosabbá és végső során költőivé is tette az előadást.
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A költőiség megjelenésének számos eleme ennek nyomán plasztikusabban rajzolódott
ki, így például Jancsi és Ernő szerelmes egymásra találásakor, különösképpen pedig a
Marci halálát megelőző jelenetekben. A táncmotívum tehát meghatározó formanyelvvé
vált. Marci öngyilkosságát megelőzően Gáborné is imbolyogva, táncolva olvassa fel a
nemi érés keltette kielégítetlen vágyakat csillapítani szándékozó levelét, a prostituálttá
váló Márta/Ilze is folyamatosan táncol, ez az eszköz jelzi az előadásban, hogy a romlatlan fiatalok világából az infantilis felnőttek világába került át.
MARCI: Talán az az egy még itt tudna tartani. Már csak kíváncsiságból is. Különleges
élmény lehet – mintha zuhatagokon ragadnák át az embert. Odaát nem árulom el majd
senkinek, hogy dolgomvégezetlen tértem vissza. Úgy teszek, mint aki túl van mindenen… Elég szégyen, hogy az ember ember volt, és még csak bele se kóstolt a legemberibb
dologba.
(Ilze nevetgélve betáncol a színre.)
ILZE: Te mit keresel itt?
MARCI: Te mit ijesztgeted így az embert?
ILZE: A városból jövök. Báli cipő van a lábamon. Nagyot néz majd anyám! Gyere,
kísérj hazáig!
MARCI: Hol csavarogtál már megint?
ILZE: A P r i a p i a tagjainál!
MARCI: Mi az a Priapia?
ILZE: Nohl, Fehrendorf, Padinskí, Lenz, Rank, Spühler – meg a többi! – Plim-plimplim – hopszasza! (Táncol és halkan énekel.)
Márta/Ilze szerepének egybeolvasztását az a felismerés adta, hogy az otthon durva,
kegyetlen vasfegyelme elől menekülő lány a szeretet hiánya miatt válik prostituálttá,
miként ezt az alábbi jelenet is igazolja:
MÁRTA: Tőlem – hadd menjen! Éjjel-nappal folyton csak a hajamra dühöngök. Nem
hordhatom röviden, mint te, nem hordhatom kibontva, mint Wendla, nem hordhatok
csikófrizurát, magamnak kell otthon vesződnöm a hajammal.
WENDLA: Holnap beviszek egy ollót a vallástanra és nyissz, levágom!
MÁRTA: Az isten szerelmére, Wendla, még csak az kéne! Hogy apám szíjat hasítson a
hátamból, a mama meg három éjszakára a szeneskamrába csukjon. Mert a mama mindennap megrendezi otthon az esti áhítatot, elő is imádkozik hozzá…
WENDLA: Én a te helyedben már rég kifutottam volna a világból!
MÁRTA: …hogy na tessék, ugye, hogy az lesz belőlem! – Na ugye, hogy! – De ő tesz
majd róla, ő ezt bizony nem nézi ölbe tett kézzel! – Hogy legalább az anyámnak ne tehessek szemrehányást… Te érted, mit akar ezekkel anyám?
A haláltáncmotívum inspirációja tette az előadás egyik tetőpontjává az iskolában tartott fegyelmi tárgyalást. A tárgyalás már az eredeti darabváltozatban is egy hamisítatlan koncepciós per, amelyben – az iskola jó hírének, a tanárok becsületének megőrzése
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érdekében – Marci haláláért a szexuális felvilágosítási tanácsokat adó Menyust teszik
felelőssé. A haláltánc motiválta változat azonban ezen is túllép, azáltal, hogy a tárgyalást
Menyus víziójaként jeleníti meg. Az igazgatói tárgyalóasztalra ennek során bekerül egy
halkan éneklő és imbolygó fiatal lány, akit a fegyelmi tárgyalás folyamán folyamatosan
simogat az igazgató. Ez, a kettős hatás révén, a Menyus öntudatos és őszinte viselkedése
által kiváltott igazgatói idegesség összekapcsolódott az asztalon lévő lány simogatásából
következő, egyre fokozódó nemi izgalommal.
HOBORTH: Küldjék be Gábor Menyus tanulót! (Menyus belép.)
Jöjjön közelebb, ide, az asztal elé! Midőn a mélyen lesújtott atya, Stiefel főrészvényes
úr, értesült fiának elvetemült tettéről, ama reményben, hogy ez által a bűnös elhatározás
okának nyomára lelhet, átkutatta Márton fia hátrahagyott holmiját, s eközben az ügyre
nem tartozó helyen olyan irományra talált, mely – ámbár a visszataszító tettet önmagában nem teszi érthetővé – a tett elkövetéséhez vezető erkölcsi züllésre igenis elégséges
magyarázatot szolgáltat. A „Közösülés” címmel, párbeszédes formában írt, életnagyságú ábrákkal illusztrált, arcpirító trágárságoktól hemzsegő, eme húszoldalas értekezés az
efféle olvasmánnyal szemben elvetemült kéjencek által támasztott, különösen fokozott
igénynek is megfelel.
MENYUS: Én…
HOBORTH: Csönd legyen! Ismeri ezt az irományt?
MENYUS: Igen.
HOBORTH: Tudja, hogy ez az iromány mit tartalmaz?
MENYUS: Igen.
HOBORTH: Ez az iromány a maga keze írása?
MENYUS: Igen.
HOBORTH: Maga a szerzője ennek az ocsmány irománynak?
MENYUS: Igen. De kérem az igazgató urat, szíveskedjék e g y e t l e n e g y ocsmányságot mutatni benne.
HOBORTH: Magának az általam feltett, szabatos kérdésekre kell halk igennel vagy
nemmel válaszolnia!
MENYUS: Sem többet, sem kevesebbet nem írtam, csak, ami a jól ismert tény a tanár
urak előtt is!
HOBORTH: Példa nélkül álló arcátlanság!
MENYUS: Kérem, tessék mutatni abban az írásban egyetlenegy támadást a jó erkölcs
ellen!
HOBORTH: Magában épp oly kevés a tisztelet az egybegyűlt tanári kar méltósága,
mint az illemtudás, az erkölcsi világrend szemérmes titkai és az emberiség lelkében leledző finom érzések iránt. Takarodjék!
(Kielégülten.) Tisztelt uraim! Nem tekinthetünk el attól, hogy a magas kultuszkormányzatnak súlyos vétséggel terhelt tanulónk kizárását javasoljuk!
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A táncmotívum alkalmazásának egyik meghatározó jelenete az, amikor a fiát szabad
szellemben nevelő Gáborné megtudja a férjétől, hogy Menyus fia szerelmi kapcsolatba
keveredett Wendlával. E jelenet során az asszony kezdetben tiltakozik fia javítóintézetbe
csukása ellen, majd amikor minden kétséget kizáróan bizonyítottá válik, hogy imádott
fia „megcsalta” őt, tudomásul veszi fia javítóintézetbe küldését, és vad, már-már extázisba hajló keringőbe kezd férjével.
GÁBOR: Visszaélt a bizalmunkkal!
GÁBORNÉ: Dehogy élt vissza!
GÁBOR: De visszaélt. Ma reggel beállít hozzám egy magából kikelt asszony, alig képes
a szavakat kinyögni, és ezt a levelet hozza – a tizenöt éves lányának szól. Ostoba kíváncsiságból bontotta ki, a lány épp nem volt otthon. – Menyus közli benne a tizenöt éves
gyerekkel, hogy vétkezett ellene, nincs amiatt nyugta, amit elkövetett stb. stb., és hogy
természetesen mindenért helytáll. Ne essen kétségbe, ha érzi is a következményeket. Ő
máris próbál segíteni, az pedig, hogy kicsapták az iskolából, csak könnyít a dolgán. A hibás lépés még javukra szolgálhat egyszer – meg mindenféle hasonló zöldség!
GÁBORNÉ: Lehetetlen!
GÁBOR: Mondd Fanny, mit csináljak vele?
GÁBORNÉ: Csukasd a javítóba!
GÁBOR: A javí…
GÁBORNÉ: Javítóintézetbe! (Táncolni kezdenek egyre vadabbul.)
GÁBOR: Ott elsősorban azt kapja meg, amiben itthon helytelen módon nem volt része: a vasfegyelmet, határozott elveket és olyan felsőbb kényszert, aminek föltétlenül alá
kell vetni magát. A gyereket végre megtanítják, hogy a jót akarja, ne az érdekeset, és
tetteiben ne a maga feje és természete után menjen, hanem a törvényre ügyeljen.
(Strauss-zene, sötét, átrendezés.)
Összegzésként rögzíthetjük, hogy a haláltáncmotívum új perspektívát adott az előadásnak azáltal, hogy Menyus víziójaként jelenik meg a történet. A nyitó- és zárókép
megegyezése ezáltal keretbe fogta és egyszersmind átértelmezte a tulajdonképpeni cselekményt. A stilizált, három koporsószerű díszletelem közé szorított jelenetek mindvégig egyfajta temetői hangulatot reprezentálnak. A gyermekek haláltáncaként felfogható
drámaértelmezésben nem a fiatalok halála, hanem az élet tragikus. Nincs végkifejlet, a
hangsúly a vég kifejtésén van, mely ily módon Menyus emlékezetében, „szellemidézésében” játszódik le. Az értelmetlen halál az értelmetlen élet, a megmerevedett erkölcsi
rend elleni reménytelen lázadás pedig a szabadság metaforájává lényegül át. A fiatalság
„ébredését” a felnőtt társadalom meghiúsítja, a serdülőkor eszmélésének megnyilvánulásait álszent módon elítéli és megbünteti.
A próbafolyamat és a színpadra állítás hátterének feltérképezése arra mutat rá, hogy
egy őszinte és inspiratív közegben hogyan tud egy új nézőpont szervesen beépülni egy
előadásba. Persze ehhez az is kellett, hogy implicit módon már a próbafolyamat kezdetével ott legyen ez az ötlet, csak nem került felszínre. Hogy az ötlet már létezett, azt azzal
is lehet igazolni, hogy a díszletelemnek használt koporsók már készen voltak, miként a
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jelmezek színvilága is adott volt már (a fiatalok sötét, a felnőttek világos vagy fehér tónusú ruhában), de az ezt összekötő motívum csak a próbafolyamat legvégén született meg.
A motívum rejtett jelenlétét továbbá azzal is igazolni lehetne, hogy a véghajrában lényegében néhány próba elegendő volt egy lényegileg új szempontú előadás létrehozásához!
Az előadás 1984-es bemutatásáról a korabeli színikritika így fogalmazott: „A teljes
színműből egyetlen metszetet emeltek ki, azt, amely a kamaszok szexuális öntudatra
ébredésének gyötrő anomáliájával foglalkozik… A vállalkozás tiszteletet parancsolóan
merész. Provokál. Tabukat döntöget. Szülői és pedagógiai érzékenységet sért. Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel nem lehet szót érteni. Képmutatók. Elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a nyers valót… Az egész a megszenvedett élmény erejével
hat.” (Részlet a Színház című folyóirat 1984 novemberi számában megjelent Dévényi Róbert-kritikából.)

Száll a kakukk… (bemutató: 1992, utolsó előadás: 1995, összes előadás: kb. 30)
Az 1990-es évek eleje az útkeresés, a társulatépítés és a változások időszaka volt a Jibraki
életében. Megváltoztak a politikai és társadalmi viszonyok, és ezzel párhuzamosan módosult az iskolán belül a színjátszó csoport helyzete is. A korábbi, egyértelműen támogató környezetet – összefüggésben az igazgatóváltásokkal – bizonyos mértékig felváltotta a
bizalmatlanság légköre, kiegészülve az intézményvezetésen belüli „látszatdemokratikus”
játékszabályok terjedésével. Ebben az időszakban fogalmazódott meg a szakközépiskolai
képzés mellett a drámatagozatos gimnáziumi képzés elindításának szándéka, de ennek
ellenében a tantestületen belül is megjelent egy olyan vélemény is, ami megkérdőjelezte
ennek hasznosságát az iskola életében, mondván: „Miért legyen az egyik igazgatóhelyettes személyes hobbija intézményátalakító tényező?” Az ellentétek legtöbbször nem nyílt
konfrontációban jelentek meg, hanem kódoltan és elfojtottan.
Időközben a csoporton belül több generációváltás is végbement. Az alapítók közül
többen befejezték a színjátszói tevékenységüket, de az ún. „második generáció” számos
meghatározó személyisége tanulmányai befejezése után is tagja maradt az együttesnek.
Néhányan közülük vagy a színházi életben (Ulmann Zsuzsa, Ficzere Béla) vagy a kön�nyűzene területén (Vécsi Tibor, Ludányi László), illetve a média világában (Kiss Sándor)
komoly feladatokhoz is jutottak. Konfliktusként jelent meg, hogy a régi tagok belső kohéziója olyan erős volt, amibe az új tagok egyre nehezebben tudtak beépülni. A társulat
életkori összetétele (20 év fölöttiek és 15–16 évesek) nyomán is egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy az addig megszokott gondolkodáshoz, munkamódszerhez képest valamilyen váltásra van szükség. Elkezdtünk kísérletezni, új tartalmakat és formákat keresni. A kísérletek közül emlékezetes a JIKAB című abszurd-horrorisztikus kabaré, mely az 1990-es évek
egyik csurgói fesztiváljának igazi botrányává vált. A konszolidált diákszínjátszó fesztiválok légköréhez szokott közönség (és a pedagógusszakma egy része) nem nagyon tudott
mit kezdeni a szó szoros értelmében az utcáról, az ablakon át betörő agresszivitással,
kegyetlenséggel, a nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal, a mindennek a fonákját bemutató látásmóddal és a minket körülvevő világ értelmének teljes megkérdőjelezésével.
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Az útkeresési szándék mellett egyre erőteljesebben áthatotta a csoport világlátását a
megszokottól vagy más néven normálistól eltérő viselkedés, mintakövetés elismertetésének határozott szándéka. Ennek nyomán sokat és sokféleképpen beszélgettünk a társadalmi viszonyok egyénre gyakorolt hatásairól, továbbá a magát normálisnak mutató
társadalom és a deviánsnak minősített egyéni viselkedés konfliktusairól. Mindazok a
változások, amelyek a csoport életét körülvették (a társadalmi környezet átalakulása,
intézményen belüli helyzet, csoportösszetétel átalakulása) vezettek ahhoz a gondolathoz, hogy állítsunk színre egy olyan művet, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.
Ennek nyomán kezdtem válogatni a lehetséges darabok között, majd ráakadtam Ken
Kesey Száll a kakukk fészkére című regényére, amely egyik lehetséges olvasatában a fenti
problémákról is szól.
Megismertettem a játszókkal a regényt, megnéztük az ebből készült filmváltozatot,
és megszereztük a korábban a Vígszínházban játszott színpadi változat szövegkönyvét
is. Hozzánk közelállónak tűnt az a gondolatkör, hogy nem feltétlenül az a normális, aki
társadalmi státusza nyomán annak látszik, és az az őrült, aki az elmegyógyintézet lakója. Ebből következően a feldolgozási folyamat egyik központi kérdése lett a társadalmi
normáktól való eltérés és kezelésének problematikája. Ismerkedtünk az alapanyaggal, és
megállapodtunk abban, hogy szabadon kezeljük a megírt szövegeket, és inkább a szituációkból indulunk ki, és azokat improvizatív módon tovább értelmezzük, majd a próbafolyamat során véglegesült szöveget rögzítjük.
Az olvasópróbák során mindannyiunk számára elfogadottá, sőt vállalhatóvá vált, hogy
a készülő előadás fókuszába a devianciát megtestesítő McMurphy és „betegtársai”, valamint a „Rendet” képviselő Miss Rached („Főnéni”) konfliktusát kell állítani, oly módon,
hogy a közönség egyértelműen az elmegyógyintézet (az „Üzem”) gépies rendjével szemben a bent lakók emberi elesettségével, szabadságvágyával és lázadásával azonosuljon.
Mindez jól rímelt azokra a társadalmi és iskolai jelenségekre, érzésekre és gondolatokra,
amelyek foglalkoztattak minket: az elmegyógyintézetbe érkező új beteg (McMurphy)
cselekedeteivel rávilágít a gépies „Üzem” elembertelenítő működésére, és világosságot
gyújt az elhomályosított, ködös szemekben. A rendszer meginog, de a hatalom mindent
megtesz annak érdekében, hogy megtörje a lázadókat és visszaállítsa a „Rendet”. Ezzel a
Renddel szemben akartuk mindenképpen képviselni azt a meg nem alkuvásra késztető
kulcsüzenetet, amit McMurphy az alábbi jelenetben fogalmaz meg:
MCMURPHY: Hát ti azt hiszitek, hogy csak a levegőbe beszélek?
Cassidy: Így van.
MCMURPHY: Hogy csak a szám jár, mi? Hát akkor… fognám ezt. /Odalép a kapcsolószekrényhez./ Ezt itt, ni! Ez már elég lenne, vagy nem?
Martini: De, hát az nagyon nehéz!
MCMURPHY: Szerinted nem bírom megemelni?
Cassidy: Pontosan erről van szó.
Billy Bibbit: Nincs az az ember, aki ezt…
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Harding: Az a vacak, majdnem 200 kilót nyom, benne van az osztály összes elektromos berendezése, a generátor, kapcsolók, relék, vezetékek… /McMurphy megfogja a
szekrényt./
Cheswick: Ez az, Mac, rövidre zárod a vezetékeket, és berobbantod ezt a rohadt,
szemét klinikát a világűrbe. Ez az!
MCMURPHY: Szóval, szerintetek nem bírom megemelni?
Cassidy: Így van.
McMurphy: Na, kinek van elveszíteni való öt dollárja? Mert nekem senki ne magyarázza be, hogy valami nem megy, amíg meg nem próbáltam.
Az alapkonfliktus mellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy meghatározó szerepe kell,
hogy legyen majd az előadásunkban – a regény korábban készült színpadi változatának
megfelelően – Bromdennek, az indiánnak. Egyrészt azért, mert a némának tartott szereplő belső lírai monológjai foglalják keretbe a történetet, másrészt jelenléte az ábrázolt
világ determinált rendjét jól szimbolizálja, továbbá azért is, mert a dráma egyik fontos
tanulsága az ő magára találásának, megvilágosodásának folyamata.
Bromden: Hallod, papa? Megint bekapcsolták a ködgépet. Most valami olyasmi
fog történni, amit nem akarnak, hogy lássunk, ezért fújnak ködöt ránk. Hallod, papa?
A fekete gép. Beleteszik az embereket az egyik végén, és a másik végén az jön ki, amit
ők akarnak. Ez a módszerük. Minden éjszaka oldalára fordítják az egész világot, és aki
nem áll biztosan a lábán, az végigkalimpál, egészen le a fenékig. Csakhogy addigra már
semmi sem marad belőle, csak néhány zörgő fogaskerék, s a vére is csupa rozsda.
Ahogyan már korábban utaltam rá, és ez a próbafolyamat során derült ki, a „magunk
képére” kell átalakítanunk az eredeti művet. Számos McMurphy-típusú játszó alkotta az
együttes magját, akik kezdettől fogva hihetetlen módon szimpatizáltak a főszereplő harsány megzabolázhatatlanságával, szűnni nem akaró kockázatvállalásával és a lehetetlen
kihívásokat is vállaló életfelfogásával. Ezért az egyik kihívást az jelentette, hogy miként
lehet a lázadásra hajlamos, szuverénnél szuverénebb társulati tagok többségét visszaszorítani a korlátozott cselekvőképességű betegek státuszába. Mindez egyfajta furcsa ambivalenciát eredményezett, hiszen minden ápolt gesztusából, nézéséből látens módon az
sugárzott, hogy csak a kényszer nyomán, látszólagosan fogadja el az „Üzem” rendjét, és
magában hordozza az önpusztító robbanás lehetőségét. Rendezői szempontból a helyzet
sajátos kettősséget igényelt: egyrészt engedni kellett az improvizációt, másrészt korlátozni és lefojtani a meg-megújuló ötletrohamokat és kitörési szándékokat. Ez a munkafolyamat minden csoporttag számára inspiratívnak bizonyult, olyannyira, hogy a próbákra bejáró, az együttest már elhagyó régi tagok közül többen részt akartak vállalni a
produkcióban. (Végül ennek nyomán került be az előadásba a magát a westernfilmhős
Cassidynek képzelő figura.)
A próbafolyamat során minden szereplő nem elsősorban arra törekedett, hogy eljáts�szon egy szerepet a darabból, hanem hogy saját magát – a meg nem értettségét, elfoj75
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tottságát, agresszivitását – jelenítse meg a maga természetességében és önkéntelenül
feltáruló őszinteségében. Az a deviancia és romboló agresszivitás, amely a JIKAB-ban
riasztóan hatott a közönségre, most a legfontosabb mozgatórugója, szervezőereje lett
az előadásnak. Sőt, ma már úgy gondolom, hogy sokakban a próbafolyamat oldotta fel
azokat a görcsöket vagy elfojtott agressziókat, melyek a változó világ és módosuló életfeltételek útkeresésének nehézségeiből adódtak, illetve következtek.
Végül a színpadi adaptáció az eredeti regény kulcsepizódjaiból a csoport közös munkájaként készült el, az improvizatív jelenetek és szövegek rögzítésével. Kiemelt helyet kaptak az előadásban azok a jelenetek, ahol pregnáns módon be lehetett mutatni az Üzem
működésének álságos jellemzőit, a Ratched nővér (Főnéni) által képviselt normalitást
kifejező beteges hivatástudatot, illetve az öncélú rend mindenáron való fenntartójának
képviselőjét és munkatársait. Ennek egyik példája az alábbi, áldemokratikus rendszert
és az ellene való lázadást bemutató jelenet:
Harding: Szeretnénk újraszavazni a délutáni tévénézésről.
Rached: Rendben van. Aki a délutáni tévénézés mellett van, kérem, emelje fel a
kezét!
/Sorban egyenként mindenki felemeli a karját. Csak az idültek és Bromden mozdulatlanok. McMurphy diadalmasan körülnéz, majd a tévére mutat./
McMurphy: Áramot bele!
Rached: Egy pillanat, én csak hét kezet számoltam össze.
McMurphy: Hát heten lennénk, vagy nem?
Rached: Amennyiben tévézni szeretnének, az osztály kétharmadának kell ezt akarnia, ahhoz pedig legalább még egy szavazat szükséges. MCMURPHY: Micsoda?
RACHED: A szabályzat értelmében…
MCMURPHY: Szabályzat? Csak nem azt akarja mondani, hogy ezeknek az idülteknek is szavazniuk kell?
Harding: De így van, Mac. Minden beteg számít.
MCMURPHY: Szóval így működik itt ez a demokratikus cirkusz?! Ez a legnagyobb
szarság, amivel életemben találkoztam!
RACHED: Fölindultnak látszik, Mr. McMurphy.
MCMURPHY: Fölindult is vagyok, mert akivel kicsesznek, annak jogában áll fölindultnak lenni.
RACHED: A gyűlésnek vége van.
MCMURPHY: Egy pillanat!
RACHED: A javaslatot leszavazták.
MCMURPHY: Csak egy pillanatot várjon! /Odalép Bromdenhez./ Figyelj, Főnök! Kosármeccs, tudod, tévé, lányok. Emeld fel a kezed, tudod, a kezed…! /Egyesével odamegy
az idültekhez./ Akkor, te, gyere…! A francba… figyelj, gyere…! A fenébe!
/Mivel senki sem szavaz, már-már feladja, de akkor meglátja Bromden lassan emelkedő kezét. Döbbent csönd./ Győztünk! Győztünk! /Kezdi a székeket a tévé elé hordani./
Gyere, Főnök, tiéd lesz a legjobb hely a moziban!
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RACHED: Kérem, hagyja abba! Mr. Bromden szavazata nem számít, a gyűlésnek vége
volt.
Cheswick: Kapcsolja be a tévét!
RACHED: Nem.
/Dermedt csend. McMurphy kezében egy székkel elindul a Főnővér felé, de félúton
visszafordul. Leteszi a széket a tévé elé és elkezdi nézni a nem működő készüléken a
„meccset”./
MCMURPHY: Ez az! Add már be…! Gyönyörű volt! Most irány védekezni…! Húzzatok bele…! Törj előre, passzolj…! Micsoda zsákolás!
Cheswick: Papa, a meccs!
/Lassan mindenki leül, a meccset nézi. Egymás szavába vágva kezdenek szurkolni.
Óriási hangzavar támad./
MCMURPHY: /Feláll a székére és odakiált a Főnővérnek./ Nővér, ha megkérném,
hozna egy pár virslit, meg egy pofa sört?
Az Üzem kegyetlen működését jól tudta szemléltetni a darab másik fontos kulcsszereplője, Billy Bibbit sorsa. A legfiatalabb beteg, egy nemi éréssel küzdő, ödipuszkomplexusa miatt súlyosan gátolt, dadogó fiú. McMurphy leglelkesebb követőjeként a
titkos éjszakai bulin sikerül felülemelkedni önmagán, és vállalja férfiasságát. Gátlásaitól
való felszabadulása az intézet vezetői szemében a rendszabályok súlyos megsértését, a
hatalom veszélyeztetését is jelenti. A gépezet tehát támadásba lendül: a főnővér a fiút
megfélemlíti és megszégyeníti, ezáltal öngyilkosságba kergeti. Billy Bibbit az elnyomás
és a hatalom elleni lázadás egyik jelképes áldozata.
BILLY BIBBIT: /Nyoma sincs a megszokott dadogásának./ Jó reggelt, Ms. Rached!
Mindent megmagyarázok.
RACHED: Gyerünk, tegye! Mindent!
BILLY BIBBIT: Mindent? Az egészet? Amit Candyvel az éjszaka…?
RACHED: Nem szégyelli magát?
BILLY BIBBIT: Nem, egy cseppet sem. Candyvel mi szeretjük egymást, és úgy gondoljuk…
RACHED: Én csak amiatt aggódom, hogy mit fog mondani a kedves édesanyja, ha
megtudja.
BILLY BIBBIT: /Hirtelen elkomorul, dadogni kezd./ Ms. Rached… azt hiszem,
hogy… nem kellene… elmondani neki.
RACHED: Az ön édesanyja az én régi jó barátnőm.
BILLY BIBBIT: Ms. Rached… kérem, hogy…!
RACHED: Akkor gondolta volna meg, mikor becipelte magával azt a nőt.
BILLY BIBBIT: Én nem…
RACHED: Azt akarja mondani, hogy a nő kényszerítette magát?
BILLY BIBBIT: Igen, a nő… meg… mindenki…
RACHED: Pontosan kicsoda?
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BILLY BIBBIT: …a …Mc …McMurphy. De kérem, ne mondja el! /A főnővér lábai elé
veti magát, könyörög./
RACHED: Vigyék ki, vigyék már el!
/Az ápolók kivonszolják Billyt. A nővér követi őket./
BILLY BIBBIT: Ne mondja… ne… ne mondja el neki… kérem, kérem… ne!
/Különös zajok a hálók felöl, majd üvegcsörrenés és sikítás hallatszik. A nővér összevérezett köpenyben, riadtan rohan be./
Nővér: Ms. Rached…!
RACHED: /McMurphyre néz vádlón./ Most elégedett?
MCMURPHY: Most megöllek! /Nekiront a főnővérnek, a földre teperi és a nyakát
szorítva fojtogatni kezdi. Az ápolók az utolsó pillanatban érnek oda, hátulról leütik./
RACHED: /Felkászálódik a földről, rendezi a ruháját, majd elhaló hangon az ápolókhoz fordul./ Vigyék ki őket!
Nagyon fontos volt arra koncentrálni, hogy a kiválasztott kulcsjelenetek váratlanságuk
mellett kellően előkészítettek legyenek. Ezek közül az egyik legproblematikusabbnak a
kirándulás megjelenítése tűnt, hiszen ki kellett volna vinni a játszókat abból a térből,
amely az előadás keretét adta. A változást, új helyszín érzékeltetését – világítással és hangeffektusok használata mellett – a nézők fantáziájára bíztuk. Ez a rendezői ötlet végül igazolást nyert, mivel az ún. kirándulásos jelenet – az első néhány perc értetlensége ellenére
– végül tökéletesen működött, a jelenet folyamán a nézők mindenre magyarázatot kaptak. Keményebb diónak bizonyult Bromden első játékon belüli megszólalása – vagyis valójában belső monológja –, amit csak többszöri nekifutásra tudtunk hitelesen megoldani,
vagy például a McMurphy első elektrosokk kezelését követő alábbi jelenet, amelyben az
előzetes várakozással ellentétben nem élőhalottként tér vissza a főszereplő, hanem mindenkit meglepve, ereje teljében – nevetségessé téve ezzel a gépezet működtetőit.
/Az ápolók behozzák McMurphyt, aki meredt tekintettel, némán, tántorogva indul a
kártyaasztal felé. Döbbent csönd. Amikor Murphy odaér, ránéz a többiekre, majd hirtelen mozdulattal, kiabálva felugrik az asztalra./
MCMURPHY: Hello, fiúk! Itt van Mac, a tízezer Wattot érő pszichopata! Hello, doki,
csók, nővér! Tegyetek le! Főnök, ezt a rezgetőből küldik. /Odadob egy rágót./
RACHED: Mr. McMurphy! Éppen egy csoportgyűlés közepébe csöppent.
MCMURPHY: Nagyszerű, Nővér! Máma kit tépünk széjjel?
RACHED: Először is, hozzon magának egy széket!
MCMURPHY: /Leszáll az asztalról./ Martini! Gyere csak egy kicsit! /Elkapja Martini
üres székét és ráül./ Hozz már magadnak egy széket!
RACHED: Úgy látom, hogy az elektrosokk-kezelés nemigen tett kárt a maga természetes életerejében.
MCMURPHY: Sőt, Nővér! Sőt! Annyira feltöltötte az akkumulátoraimat, hogy az első
spiné, akit a szabadulásom után az ágyamba kapok, úgy fog villogni, mint egy játékautomata, és csak köpködi majd a féldolcsikat. Higgyétek el, fiúk, tuti volt!
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RACHED: Ha ennyire élvezte, talán nem lenne ellenére még néhány kezelés.
MCMURPHY: Meg is kérném rá Nővér! Biztos vagyok benne, ha megduplázná az
adagot, még rádióműsorokat is fognék.
A színpadi tér kialakítása az előadás létrehozásának egyik fontos döntéspontja volt.
Minden résztvevő számára egyértelmű volt, hogy olyan térbe kell az előadást elhelyezni,
hogy lehetőleg a közönség is úgy érezze, mintha ő maga is az „őrültek házában” lenne.
Erre legalkalmasabbnak egy olyan tér kialakítása látszott, ahol a közönség körül tudja
ülni a játszókat, és karnyújtásnyira helyezkedik el tőlük, így minél inkább részese lehet
a játéknak.
A térszervezéssel összefüggésben a színpadra állítás másik problémájaként az jelent
meg, hogy miként kellene megjeleníteni az előadás záróképét. Ez az eredeti műben úgy
jelenik meg, hogy Bromden, az indián a többszáz kilós villamos szekrényt az ablakba
vágja, és ennek nyomán megszabadul az elmegyógyintézetből. Ennek releváns színházi
megvalósításának lehetetlensége – összefüggésben egy diákszínpad adta technikai lehetőségekkel – hozta felszínre azt a gondolatot, hogy a darab befejezésekor térjünk el
az eredeti változattól. A különböző befejezési variációk megvitatásából, kipróbálásából
végül is az a változat véglegesült, hogy nem az elmegyógyintézetből („Üzemből”) való elmenekülés adja a szabadság lehetőségét, hanem magának az „Üzemnek” a széttörése. Így
az előadás befejezéseként Bromden nem kimenekül az intézetből, hanem az „Üzemet” és
a Főnéni világát jelképező „üvegkalickát” zúzza szét a belehajított elektromos szekrén�nyel. Végül is ez a befejezés – a maga hangsúlyossága miatt – kiegészült azzal, hogy az
üvegkalicka széttörésével egyidejűleg nagy robajjal lehullottak a háttérfüggönyök, és a
nézőket elvakítva felgyulladtak a függönyök mögött lévő reflektorok – agresszívan megjelenítve az Üzem/Rend lerombolása árán elérhető szabadságot. A távozó közönségnek
ezt követően a reflektorokkal szemben haladva, a lehullott függönyökön átlépve kellett
elhagynia a színpadi teret, hogy még inkább azonosulni tudjon azzal a felismeréssel: az
„Üzem” fojtásából csak annak lerombolása által lehet kimenekülni.
A Száll a kakukk... bemutatójára 1992 végén került sor a Pesti Barnabás Iskola előadáshoz átrendezett színháztermében. Az előadás az 1993/94-es évadban a Budapesti Kamaraszínház Józsefvárosi játszóhelyének műsorára került, kissé áthangszerelve a megváltozott térhez, a „dobozszínpad”-hoz. Az itt lejátszott közel húsz előadás a játszóknak és
a rendezőnek is azt jelentette, hogy vége az ún. diákszínpadi amatőr korszaknak, mivel
hivatásos színházban kellett üzemszerűen előadásokat produkálni. Ez gyakorlatilag azt
jelentette, hogy a JIBRAKI elméletileg profi, de hivatásos társulat és épület nélküli színházi csoporttá vált.
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Az elveszett cirkáló (bemutató: 1998, utolsó előadás: 2001, összes
előadás: kb. 40)
Az 1990-es évek közepétől jelentősen megváltozott a Pesti Barnabásban a Jibraki helyzete. A korábbi évtized néhány meghatározó tagja (pl. Ficzere Béla, Vécsi Tibor) lényegében főállásban színjátszással foglalkozott – együttesen belül vagy azon kívül –, így
egyre inkább „kinyílt az olló” a régi tagok és az újonnan belépők között. Emellett 1992ben elindult a drámatagozatos képzés, így megkérdőjeleződött a Jibraki számára a hagyományos diákszínpadi forma fenntartása. Ugyanakkor repertoáron maradtak a régi
előadások és új is készült Örökkön él a szerelem… címmel (Ödön von Horváth: Kasimir
és Karoline című színdarabjából). A Pesti drámatagozatos képzésének oktatói közé olyan
szakemberek kerültek, akiknek nem volt korábban köze a Jibrakihoz (Uray Péter, Őze
Áron, Szabados Mihály, Bíró Krisztina, Perényi Balázs, Horgas Ádám, Balatoni Mónika). A Jibraki és a drámatagozat kezdetben párhuzamosan futó tevékenysége összekapcsolódott, így a Pinceszínházban bemutatott Pán Péter előadásban az iskola tanulói és
a régi társulati tagok együtt léptek fel. Az Örökkön él… című előadásba pedig bekapcsolódott főszereplőként Szabados Mihály, illetve Kovács Áron Ádám, a drámatagozat
kreatív zenét oktató tanára. Személyes iskolai státuszom is megváltozott, mivel 1996ban az Országos Közoktatási Intézet munkatársa lettem, a Pesti Barnabásban csak másodállásban dolgoztam. Idővel bekapcsolódtam a Pinceszínház szakmai munkájába is,
ahol komoly igény mutatkozott olyan előadások színpadra vitelére, amelyek az ifjúsági
korosztály számára készülnek, és szakmaiságuk mellett komoly közönségérdeklődésre
is számot tarthatnak.
Az elveszett cirkáló Rejtő Jenő talán legnépszerűbb regénye, a szórakoztató irodalom
minden konvencionális elemét stílusosan alkalmazó, szellemes olvasmány. A recept
egyszerű: végy néhány klasszikus vígjátéki figurát, akik egy nemes, ugyanakkor kifizetődő cél érdekében együtt vágjanak bele egy rejtélyes és kalandos utazásba, fűszerezd
meg a sztorit humorral, csalással, nyomozással, végül csepegtess bele egy kis szerelmet.
A történet legyen csavaros, tele fordulatokkal, a szálak jól gabalyodjanak össze, a megoldás mégis legyen érthető és mindenekelőtt megnyugtató. A Rejtő-regény dramaturgiája
tulajdonképpen a vígjáték hagyományára épülő, klasszikus drámai konvenciót követi.
Az alaphelyzet: álruhába öltözött lány (Kölyök) igaztalanul vádolt bátyja (Tom Leven)
keresésére indul. Néhány jobb érzésű kalandor (Rozsdás, Piszkos Fred, Főorvos és Bunkó) némi haszon reményében felajánlja a segítségét. A konfliktus: a cél érdekében a véletlenül verbuválódott társaság elköt egy hadihajót, és kisvártatva egy nemzetközi perpatvar kellős közepén találja magát. A tetőpont: az események tragikus fordulatot vesznek, a
lány fivérének halálhírét hozzák, Rozsdást és társait majdnem felakasztják. A végkifejlet:
a báty előkerül, a bűnös (Bradford) lelepleződik, a banda közreműködésével a nemzetközi válság is megoldódik, amiért anyagi és erkölcsi elismerésben részesülnek, mellesleg
a bandavezér és a lány között menet közben szövődő szerelmet házassággal pecsételik
meg, és az eltulajdonított cirkálót is megkapják a brit kormánytól ajándékba.
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A pinceszínház műsorpolitikai szándéka mellett a Rejtő-adaptáció elkészítését több
tényező is motiválta. Az Örökkön él egyik utolsó mondatával… (Karoline: „Folyton csak
ugyanaz a szar… folyton csak ugyanaz a szar… ”) eljutottunk a megváltozott viszonyok
fokozhatatlan kritikájához. Ezért az fogalmazódott meg bennünk, hogy más utat kell
keresnünk, olyat, amely életigenlésről szól – még ha a mesék világában is. (Ennek a folyamatnak első állomása volt a Pán Péter-előadás.) Ugyanakkor szerettünk volna olyan,
sokszor elcsépeltnek hitt erkölcsi tanulságokat is megjeleníteni, mint hogy az első látásra
visszataszító külső vagy magatartás mögött mélységes emberiesség is rejtőzhet. Vagyis
nem az a gazember, aki annak látszik. A motívumok között az is megjelent, hogy Rejtőt színre vinni mindig kihívás, mivel az abszurd felé hajló egyedi stílusát (pl. „– Pénzt
vagy életet! – Életet!”) nagyon kevésszer sikerült eredményesen színpadon megjeleníteni. A Rejtő műveiről való gondolkodás ugyanakkor azt az ötletet is felvetette, hogy a
művet zenés változatban kellene megjeleníteni. Mindez jól rímelt arra az igényre, hogy
az együttes egy új, bizonyos értelemben komplex műfajban próbálja ki magát, ahol a
drámai szöveg mellett szükség van komoly énektudásra, mozgásra, táncra, akrobatikára
is. Továbbá ez lehetőséget adna arra is, hogy a drámatagozat és a Jibraki szakmai munkája szervesebben fonódjon össze, többek között a diákok motiválása, illetve a színvonalasabb színházi munka érdekében.
A színpadra állítást előkészítendő, átnéztem a darab korábbi színpadi változatait, és
arra jutottam, hogy azok egyike sem használható fel, s ezért vadonatúj változatot kell
létrehozni. Ez új kihívást jelentett, mivel a korábbiakban alapvetően meglévő színdarabok adaptációját végeztem el, olyan feladatom még nem volt, mely epikus alkotásból
dráma, sőt egész estés előadás létrehozását várta el. Ezért szükség volt új munkatársak
bevonására is. Szerzőt kellett találni, aki vállalkozik az eredeti regényváltozat színpadi
adaptációjának megírására, illetve szükség volt zeneszerzőre/dalszövegíróra is. A szöveg adaptálására Ladányi Bálintot kértem fel, akinek addigra már két ironikus, groteszk
hangvételű prózakötete (Szív és Kígyó, A szerelvény a hegyek felől jött) jelent meg, mindemellett matematika–számítástechnika tanárként a Pesti Barnabásban tanított. Benne
láttam annak a lehetőségét, hogy alkotó módon tudja átültetni Rejtő művét. Az adaptációs szándék az volt, hogy bemutassunk egy érdekes, fordulatos és cselekményes mesét,
mely akár detektív- vagy szerelmi történetként is felfogható, ugyanakkor maradjanak
meg benne a szerző nyelvi remeklései, sőt, a dramatizálásból adódóan újabb poénokkal
egészüljön ki az eredeti mű. Ladányi Bálint így emlékezik vissza a színpadi adaptáció
elkészítésére: „Az első pár oldalnyi piszkozat után aztán lassan világossá vált, hogy a
darab nem csupán ennek az egyetlen regénynek a feldolgozása lesz, hanem – megtartva
a kiválasztott mű cselekményét, de merítve a teljes rejtői univerzumból – inkább magát a rejtői világ hangulatát igyekszik színpadra vinni. Ezáltal végül viszonylag gyorsan kikristályosodott, hogy a rejtői univerzumhoz való hűség sokkal fontosabb, mint
a szöveghűség: a szereplők mondhatnak mást, mint amit az eredeti regényben – illetve
regényekben – mondanak, de semmi esetre sem lehetnek hűtlenek saját jól ismert jellemükhöz, karakterükhöz, mint ahogyan az őket körülvevő világ sem lehet hűtlen saját
törvényeihez és hangulatához.”
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A színpadra állítás másik kulcsfigurája végül is Kovács Áron Ádám lett, aki szintén a
Pesti Barnabásban dolgozott mint énektanár, és már korábban bekapcsolódott a Jibraki
munkájába. Munkakapcsolatunk során kiderült róla, hogy kiváló zenész, zeneszerző,
hangszerelő, dalszövegíró, aki ráadásul remekül ért a számítógépes zeneszerkesztő programok használatához is. Az ő ötlete volt, hogy az előadás ne egy konvencionális zenés
műfajban szólaljon meg, hanem „zenés kocsmarománc”-ként, amely a maga egyedisége
miatt mentes a zenei kötöttségektől és nagy szabadságot ad a zeneszerzőnek. Nem kellett
ragaszkodnia a (például a musicalekre jellemző) vezérmotívumos (leitmotiv) technikához és egyéb szempontokhoz.
A színpadi változat az én irányításommal, hármunk közös munkájaként készült el. Ladányi Bálint hozta a szövegváltozatokat, Kovács Áron pedig a dallamokat, illetve dalszövegeket. Ezeket közösen megbeszéltük és nem egyszer korrigáltuk. A munka során elsőként abban állapodtunk meg, hogy a főszereplők mellett (Kölyök, Rozsdás, Piszkos Fred, Bradford,
Tom Leven) mely karaktereket hagyjuk benne a darabban (Bunkó, Főorvos, Fáraó), milyen
új karakterek lépnek be (Madame, Kocsmáros), illetve miként lehet a nagyon sok helyszínen játszódó történetet egy viszonylag kis színpadi térre koncentrálni. Ekkor döntöttünk
arról, hogy a kocsmai helyszín adja az előadás keretét: innen indul és itt zárul majd a játék.
Ezen kívül karakteresen még egy hajó fedélzetét, egy egzotikus, keleti vidéket, továbbá néhány semlegesebb helyszínt (kikötő, utca, lakás) kellett megjeleníteni. Viszonylag hamar
eldőlt, hogy két felvonásosra tervezzük az előadást, úgy, hogy a második felvonás a hajó
fedélzetén kezdődjön, amit a szünetben lezajlott nagyobb színpadi átrendezés biztosított.
Az átdolgozás során Ladányi számos olyan elemet (jelenetet, mondást) vett át Rejtőtől,
melyek eredetileg az író teljesen más műveiből származtak. Emellett számos általa kitalált
elemmel is gazdagodott a mű, melyekkel megpróbálta „az író utánozhatatlan világába
mégis csak belecsempészni saját lelkünket”. Ezeket azután nagyon gondosan igazította
az eredeti rejtői szófordulatok sajátos stílusához. Ilyen lett például annak a jelentnek a
vége, amelyben Piszkos Fred egy szív alakú szeneslapáttal leüti Bradfordot, és a következőt mondja: „Ha nem tudod alkalmazni a „fair play”-t, legalább alkalmazz egy fél pléht.
Legyen az akár vasból.” Ladányi következetességét az is bizonyítja, hogy a munka minden fázisában, sőt a próbafolyamat során is hajlandó volt kihúzni vagy átírni több olyan
jelentet amelynél „akár csak egy pillanatra is felmerült a rejtői karakterekkel, illetve a
rejtői világgal való inkompatibilitás érzése. Az elfogadott koncepció egysége érdekében
egyrészt teljesen új motívum került be az előadásba Piszkos Fred múltjára vonatkozóan,
másrészt Rejtőtől származó eredeti mondatokat húztunk ki a megvalósuló előadás során.
Erre példa az alábbi jelenet, amelyből az előadás során kimaradt az utolsó három megszólalás, noha a szabászra vonatkozó rész magától Rejtőtől való, és Fred befejező mondata is
másképp hangzott el, így: „Mindenkinek lehetnek sötét foltok a múltjában.”
Earl: Valamint… a Leven úr találmányáért járó jogos jutalom mellett a Korona az elveszett cirkálót mint leselejtezett hadihajót, a Részvénytársaság örökös tulajdonául adja…
/taps./
Rozsdás: Az apró, ámde értékes ajándékok elmélyítik a barátságot.
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Earl: /folytatva./…Theodor Willbour fregattkapitány parancsnoksága alatt.
Bunkó: Egy idegen?
Főorvos: Exellenciás uram! Ne haragudjék, de ki az a Theofil, az a Willbour kapitány?
Fred: /be/ Theodor, nem Theofil, te pupák! Egyébként Theodor Willbour én vagyok.
Bunkó: Úgy, mint Kvang?
Earl: Nem. Minden kétséget kizáróan Mr. Piszkos Theodor Willbour fregattkapitány.
Főorvos: Fred, van olyan neved, amit rövidebb ideig zavartalanul használhatnánk?
Fred: Te önmagad után ítéled meg az embereket: mindenkit piszkos gazembernek
nézel.
Kölyök: Ön fregattkapitány volt, Mr. Piszkos?
Fred: Mindenkinek lehetnek fekete foltok a múltjában.
Madame: Szép karrier!
Rozsdás: Az ember kénytelen néha áldozatokat hozni az úri látszat kedvéért.
Fred: A sors olyan, mint a részeges szabász: mikor belevág a szövetbe, még nem lehet
tudni: felöltő lesz belőle vagy nadrág.
Az adaptációs folyamatot Kovács Áron Ádám a következőképpen idézi fel: „a dalszöveget igyekeztem először megírni, mire kész lettem vele, már tudtam is, milyen zenét
írok rá. Így a dallamvezetés követte a tartalmi mondanivalót, és a hangszerelés meg úgyszintén ezt próbálta kiemelni. A hangszerelés gyakran nem a figurákat színezte, hanem
inkább a helyzetet, az állapotot, a szövegi tartalmat. (…) A Madame és a lányok esetében
azt a kocsmashow-t próbáltam illusztrálni, amelyik megpróbálja a maga módján felidézni a harmincas évek revüvilágát. Végül 17 dal készült el ilyen módon, amelyek alapvetően négy típusba sorolhatók: atmoszférateremtő (pl. Vidáman éld az életed), információhordozó/karakterábrázoló (Remélem titkon, Fáraó dala), reflektáló (A részvénytársaság
dala), illetve összegző (Finálé).”
A dalszövegek a kötelező dramaturgiai funkció mellett arra is kísérletet tettek, hogy
megjelenítsék a ’90-es évek végének cégalapítási és -leszámolási világát is, miként az
alábbi példa igazolja:
Részvénytársaság dal
…
Bízz hát a részvénytársaságban
a bankjegyed a legjobb helyre megy
és élvezd, hogy pénzt fial a tőke
három lesz az egy meg egy.
Lenyúlom én, te majd megőrzöd
ő lesz a néma, hiába kérdezik
a másik szakértőn forgatja tőkénk
szétosztja köztünk majd az ötödik.
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Lottó helyett kaszinóba járhatsz
páholyba szól a bérleted
nem fog senki lőni rád az utcán
s az autó sem robban fel veled.
Az átdolgozás végül is a szövevényes történetet hét különböző helyszínre fókuszálta,
kilenc színpadi kép és közel húsz dal megjelenítését várta el a létrehozandó előadástól.
A térszervezéssel kapcsolatos problémák egyikét a Pinceszínház viszonylag kis alapterületű színpada jelentette. Olyan teret kellett kialakítani, ahol bizonyos terek egymástól
világosan elválaszthatók, továbbá egy-egy átrendezés könnyen megoldható. A terek elválasztására különböző magasságú színpadrészeket hoztunk létre emelvények segítségével, továbbá hordókkal tudtuk mind a kocsma, mind pedig a hajó világát viszonylag
egyszerűen megjeleníteni.
A térszervezésnél is nagyobb kihívást jelentett a rendező munkáját segítők és a szereplők kiválasztása. A szereplők tekintetében adva voltak a már több mint egy évtizede
a Jibrakiban dolgozók (Ficzere Béla, Vécsi Tibor) és néhány drámatagozatos diák, akik
megfelelő énektudással és színpadi rutinnal rendelkeztek. Központi kérdés volt Rozsdás
szerepe (nagyon szerettük volna, ha Huszár Zsolt játssza, de ő nem vállalta). Végül a
társrendezőként a munkába bekapcsolódó Perényi Balázs javaslatára egy győri színjátszóra, Szabó Krisztiánra esett a választás. Szintén sokat vitatkoztunk arról, hogy ki játs�sza a Kölyköt. Kovács Áron Ádám felvetése alapján egy drámatagozatos diák, Holmann
Brigitta került be az előadásba. A többi szerepre különböző (fél)profi színjátszó csoportokból hívtunk meg embereket, így pl. Bori Viktort a KÁVÁ-ból vagy Álmosd Phaedrát
a Rátkai Márton Zenés Műhelyből. Az előadás létrehozói közé bekerült Uray Péter, aki
az akrobatikát tervezte és tanította be, illetve Mezey Gábor, aki akkor a Pesti Barnabás
testnevelő tanára volt. Ő ma már a Vörösmarty Gimnázium elismert tánc- és mozgástanára, egyik első munkái közé tartozik a Piszkos Fred-koreográfia.
A próbafolyamatot alapvetően a játszók konstruktív és alkotó hozzáállása határozta
meg. Mindez azt jelentette, hogy nemcsak eljátszani volt joguk a megírt jelenetet, hanem arra is volt lehetőségük, hogy szinte teljesen átírják a szöveget, vagy akár új jelenet
vagy dal megírására ösztönözzék a folyamatban közreműködő alkotókat. A közös alkotómunka egyik jellemző példája a következő jelenet, amelyben Piszkos Fred „sejtelmes
kavarásai”-nak megjelenítése végül is a játszók improvizációi segítségével az alábbi módon véglegesült:
/Fred be, zsebre dugott kézzel, mintha fegyver lenne a zsebében, és mögötte néhány
matróz, mindannyian gerillának öltözve./
FRED: Kvang tábornok vagyok, ezek pedig az embereim.
KAPITÁNY: Mi?!
KÖLYÖK: Mi?!
EARL: Mi?!
MATRÓZ2: /magára mutatva/ Mi?
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BRADFORD: Mi?! Azt állítja, hogy maga Kvang tábornok? Ezt nem hiszem el!
FRED: Nem fontos, hogy elhiggye. Senki nem tudott róla, még ezek a jómadarak sem.
BRADFORD: Nem akarom megsérteni, tábornok úr, de én önt… teljesen más néven
ismertem meg. Vajon most akkor melyik az igazi?
FRED: A nevek csupán szavak, nemdebár. Mit gondol, hogyan tudtam egy hadihajót
megszerezni? Hogyan tudott az a Bunkó nevezetű szerencsétlen legénységet toborozni?
Hogyan voltak képesek egyáltalán eljutni idáig?
ROZSDÁS: Egy kicsit lebecsülöd az érdemeinket, Fred.
FRED: /Hozzá lép, és egy flegma, de hatalmas pofont kever le neki./ Sokáig tűrtem a
nem éppen pallérozott modorodat, Rozsdás fiacskám. Nos…
BRADFORD: Nos?
FRED: A hajót az én embereim tartják hatalmukban, a matrózok pedig mind az én
katonáim… Mi felügyeltük az egész küldetést.
BRADFORD: De minek?
FRED: Két oka van. Az elsőt nem áll módomban közölni önnel, százados, a másodikhoz meg semmi köze.
BRADFORD: Kapitány! Ez az ember kém! Tartóztassa le!
KAPITÁNY: Itt már mindenki kém? Én… Mon dieau! Lehet, hogy én is az vagyok?
C’est ridicule!
FRED: Bradford! Maga mindenhol kémet lát? Nehogy tükörbe nézzen!
BRADFORD: Maga nem Kvang! Maga egy közönséges…
FRED: Erről nem vitatkozom.
BRADFORD: Csak blöfföl.
FRED: Az lehet, de a Radzeer ágyúi nem blöffölnek. Egyébként is, mit gondol, miért
mentem bele ebbe a kétes vállalkozásba? Hogy megtaláljak egy embert a dzsungelben?
Ráadásul magamat? Ugyan!
BRADFORD: Én…
FRED: Maradjon csak, mert még talán arra ébred, hogy halott.
KAPITÁNY: C’est bizarre!
FRED: Ha a Radzeer tíz percen belül nem kap jelzést tőlem, megkezdi a helység ágyúzását. Ha a csapataim nem kapnak jelet tőlem két napon belül, kő kövön nem marad
Hátsó-Indiában… No… mi most akkor a foglyokkal együtt szépen kisétálunk innen,
maguk pedig szépen elszámolnak ezerig, és addig nem mozdulnak.
KAPITÁNY ÉS KATONÁK: Un… deux… trois… quatre… cinq…
FRED: /„foglyai”-hoz/ Nyomás, gazemberek!
(Kiveszi a zsebéből a kezét, amelyben egy banán van. Beleharap, majd elkezd énekelni.)
Nem bénít a félelem, ha vastag a bőr a képeden
S a szenvedélynél többet ér már a józan ész
Tanuld meg öcsi, mi az értelem
Ez ma itt a legfőbb lételem
Lassan siess fiam, és tovább élsz!
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Az előadás létrehozása során számos új típusú feladattal kellett megbirkóznom. Ezek
leginkább produceri típusú munkának tekinthetők. Pénzt kellett szerezni az addig megszokott kiadásokon (jelmezek és díszletek) túl a meghívott közreműködők és szereplők
munkadíjára. Meg kellett teremteni a hanganyag felvétele, CD-n való kiadásának összes
feltételét. Emellett közönséget kellett szervezni nemcsak az első néhány, hanem a további
előadásokra is, hiszen a Pinceszínház repertoáron akarta tartani a darabot. Mindezeket a
feladatokat csak úgy tudtam megoldani, hogy nagy bizalommal voltam minden közreműködő szakmai munkája iránt, így a lehető legnagyobb önállóságot biztosítottam számukra. Ez a fajta munkamegosztás a közös tanulás élményét is nyújtotta mindannyiunknak.
Az előadás bemutatójára végül 1998 őszén került sor a Pinceszínházban, majd annak
átalakítása után a produkció a Kolibri Színházba került, és közel negyvenszer láthatta a
közönség. Az utolsó pinceszínházi előadást a Duna TV is felvette.2 Összességében tehát
ez a munkánk a külvilág számára is sikeres vállalkozás volt. Visszatekintve mégis úgy látom, hogy csak részben sikerült megvalósítani azt a célkitűzést, hogy abszurditása révén
kellően sejtelmes legyen az előadás, és olyan új szituációkkal gazdagodjon, amelyeknek
többrétegű a humoruk, és amelyekből kitetszhet a rejtői világlátás ironikussága, humanizmusa és egyben a világszemlélet bizonyos cinizmusa is.
A produkció emellett azt a felismerést is magával hozta, hogy a diákszínjátszói keretek
meghaladása – amelyre a Jibraki színtársulat közel két évtizeden keresztül törekedett –,
és hogy professzionista diákszínházzá alakuljon – tulajdonképpen tévút. Ugyanis vagy
hivatásos színházként vagy teljes öntevékenységen alapuló diákszínpadként lehet hitelesen működni. Az előbbi két működési forma keveréke az ún. Diákszínház, mely a maga
szegényes feltételrendszerével és szerény anyagi lehetőségeivel csak középszerű teljesítményt tud produkálni, miközben felemészti a középiskolai diákszínpadok őszinteségét,
romlatlanságát, és felveti az örök dilemmát, amit Kosztolányi így fogalmaz meg a Boldog, szomorú dal című versében:
„Kezem kotorászva keresgél,
Hogy jaj! valaha mit akartam,
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
A kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
S már nem vagyok otthon az égben.”

https://www.youtube.com/watch?v=vGLiDyqCYdo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=HPQlTt52W44&t=33s

2
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A színházi nevelésről a színészképzés kapcsán1
A Magyar Színházi Társaság (elnök: Csizmadia Tibor) 2009-ben egyik feladataként azt
jelölte meg, hogy – a korábban jóváhagyott előadóművészeti törvénnyel összefüggésben
– áttekinti a felső- és középszintű színészképzés helyzetét. A témában két írásos anyag
született: az egyik a MASZK elnöksége által készíttetett, a másik pedig az alábbiakban
közölt.

Kiindulópont
A színészképzést nem lehet – és nem is érdemes – csak önmagában vizsgálni, összefüggésbe kell hozni mindazokkal a társadalmi, kulturális, oktatási és gazdasági folyamatokkal, amelyek a jelenünket meghatározzák. A téma elemzése szempontjából kiemelten
fontos alapelvek:
1. A jelenlegi alkotmányos keretek mind a szabad iskolaalapítást, mind a szabad iskolaválasztást biztosítják az állampolgároknak, továbbá a modern, jóléti (szolgáltató) állam
az iskolarendszerű közoktatás és felsőoktatás területén mind szélesebb társadalmi csoportok számára biztosít hozzáférést. A folyamat hátterét többek között a demokratikus
elvek gyakorlati alkalmazása, a méltányosság érvényesítésének szándéka, valamint a
munka világának újabb és újabb kihívásai adják.
Mind általánosabbá válik egyéni és közösségi szinten is az élethosszig való tanulás
szükségessége.
2. A tanulás (szakmai képzés) egyre kevésbé csak egy szakterület speciális fogásainak elsajátítását jelenti, inkább olyan kompetenciák (problémamegoldás, kooperativitás,
tervezés, koordinálás stb.) és attitűdök (pl. kíváncsiság, megelégedettség, öröm) kialakítását, fejlesztését is, amelyek az egyén számára további „tudások” feltételeiként funkcionálnak. Az új tudáselméletek szerint legfontosabb a tanulásnak mint tevékenységnek
az elsajátítása, hiszen ennek van a legnagyobb transzfer hatása a személyiség egészére.
3. Az állam által támogatott iskolarendszerű oktatás a tudáshoz való széles körű –
anyagi és kulturális javaktól nem függő – hozzáférés egyik legfontosabb garanciális
eleme, miközben az egyének oldaláról nélkülözhetetlen szocializációs terepként is értelmezhető, hiszen például az együttműködési készség, a tolerancia, az empátia, a szolidaritás ebben a tanulási közegben ismerhető meg és gyakorolható.
4. Az oktatásügyi kiadások fokozatos növekedésével, valamint a tudásgazdaság kiépülésével párhuzamosan mind fontosabbá vált minden ország számára a közoktatás hatékonysági és eredményességi indikátorainak vizsgálata. E kihívásra számos ország azzal
válaszolt, hogy az akkreditációs eljárásokba mind több minősítési garanciát épített be,
továbbá a folyamatok ellenőrzésére ismétlődő mérési rendszereket vezetett be, illetve új
funkciókkal ruházta fel, különösen a tanulmányokat záró vizsgákat.

1 Az írás eredeti változata megjelent a Drámapedagógia Magazin 2009. Különszám 2.-ben.
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5. Az oktatás tömegesedése, a változó munkaerőpiaci viszonyok egyre kevéssé teszik
értelmezhetővé és szükségessé az egyéni oktatási utak (központi) korlátozását, valamint
a végzettséghez kötött elhelyezkedési garancia biztosítását, mivel egy munkavállaló élete
során többször is „átképezendővé” válik, így bármilyen, az iskoláztatás során megtanult
ismeret, elsajátított képesség rövid vagy hosszú távon éppúgy hasznosulhat, miként elavulhat.
6. Demokratikus és plurális viszonyok között a színházba járás (és a színházcsinálás) nem kiemelt ideológiai és propagandisztikus állami feladat – miként a diktatúrák
többségében –, hanem jobb esetben a kollektív kulturális kánon és értékek (normák)
átadásának színtereként (művészszínház) vagy a tömegszórakoztatás egyik formájaként
(üzleti színház) funkcionál.
7. Fel kell a színházművészetnek készülnie arra az időszakra is, amikor nem az iskolák
(tanárok) belső kényszerből adódó vagy kötelező közönségszervezése lesz a domináns,
hanem azoknak a rétegeknek a színházba járási szokásai, amelyeket a köz- és a felsőoktatási intézmények kinevelnek.
8. Kiemelt szerepe van a különböző iskolafokozatokon változatos formákban történő
színházi nevelésnek, mert a jövő színházlátogatóit elsősorban a mai köz- és felsőoktatás
keretében lehet kinevelni, hiszen akit itt megérint a színház világa, az egész életen át –
laikusként is – fogyasztója, élvezője lehet az előadásoknak.
9. A színházi nevelés hosszú távú érdeke, hogy a köz- és felsőoktatásban mind szélesebb körben jelen legyen a drámai-színházi nevelés. Ez a közoktatás terén több dolgot
jelenthet: egyrészt önálló tantárgyat/kat (dráma és tánc modul, dráma és/vagy színháztörténet, zenei, mozgás- és beszédgyakorlatok stb.), másrészt önálló művészetoktatást
(színjátéktanszak). Jelentheti továbbá (hivatásos) színházi előadások megtekintését,
drámapedagógiai módszerek alkalmazását a különböző órákon, valamint iskolai színi
előadások létrehozását diákokkal. A felsőoktatás keretében pedig azt jelenti, hogy mind
szélesebb körben már a BA szakaszban is fel lehessen venni drámával, színházzal kapcsolatos tanegységeket, továbbá az eddig jóváhagyott MA szakok (drámapedagógus,
színjátéktanár) mellett újabb képzések jelenjenek meg (pl. színházpedagógia).

A helyzet és az egyre „sötétebb” jövő
Az elmúlt évtized jogszabályi változásai és az oktatási kormányzatok különbféle intézkedései minden iskolafokozatban és iskolatípusban megerősítették a színházi és a drámai
nevelés helyzetét. Sajnos az utóbbi évek – kizárólag költségvetés-szemléletű intézkedései (normatívák csökkenése, óraszámemelés, a drámaérettségi súlytalanítása, a dráma
OKTV megtorpedózása, az alapfokú művészeti oktatás helyzetének romlása) – a korábbi
„felszálló ívű pályáról” egy „leszálló ívű pályára” kényszerítették a színházi nevelést.
Ennek hatásai persze még most nem látszanak, de a tendenciák hosszú távon nagyon
kedvezőtlenek lehetnek, hiszen folyamatosan szűkülnek azok a kényszerek és lehetőségek, amelyek az általános iskolai és a középiskolai diákokat az értékes (művész)színház
irányába orientálnák.
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A felsőoktatás terén történő változások (bolognai rendszer, a felsőfokú drámatanárképzés hiánya) is a folyamatok rossz irányba történő módosulásáról tudósítanak.
Ha e téren sem sikerül pozitív változásokat elindítani, akkor a két rosszirányú folyamat
(közoktatás valamint felsőoktatás) eredőjeként néhány év múlva tragikus helyzet alakulhat ki. Például, hogy jelentős mértékben csökkenhet a művészszínházak közönsége.

A túlképzésről az alapelvek tükrében
A felsőfokú színészképzés központi intézményi és számbeli (adminisztratív) korlátozása
gazdaságilag (és szakmailag?) talán kívánatos dolog lenne, de számos további problémát
vetne föl. Egyrészt arra kényszerítenék a szűkre szabott kapacitásba be nem kerülő diákokat, hogy határon túl szerezzenek ilyen végzettséget magyar vagy más európai nyelven.
Másrészt azért is meggondolandó a szűkítés, mert ha az Európai Unió valamely országának felsőoktatási intézménye hozna létre itteni képzési helyeket, amelyek a jelenlegi jogszabályi előírások szerint nem igényelnek hazai akkreditációt, annak vannak veszélyei.
A képzettek száma így ténylegesen nem csökkenne, legfeljebb az itthon tanítással foglalkozó művészeknek jutna kevesebb munkalehetőség. Egy ilyen korlátozás továbbá gátat
szabhatna az olyan új kezdeményezéseknek, amelyek új alapokra kívánják helyezni a jelenlegi színészképzési formákat, mivel a változó színházi közízlés és gyakorlat állandó új
kihívásként jelenik meg. De azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a korlátozás
nyomán könnyen azt a vádat is meg lehetne fogalmazni, hogy a most „kapukon belül lévők” ezzel az intézkedéssel ki akarják szorítani a többieket, a potenciális riválisokat a versenyből.
A középfokú iskolarendszerű színészképzés jelenleg legalább négy-öt funkciót lát el.
Egyrészt fejleszti az ott tanulók önismeretét, amely a későbbi, megalapozottabb pályaválasztási döntést is segíti, másrészt „átzsilipelést” biztosít az iskolából a munka világába. Ez a képzés továbbá felvételi előkészítő funkcióval is bír (a tisztességesebb helyeken
általában megfizethető áron), hiszen számos tanuló ebből a képzési formából kerül be
a felsőfokú színészképzésbe, vagy más humán, művészeti felsőoktatási intézménybe. E
képzési forma biztosítja néhány színház számára a stúdiós utánpótlást, amely a futó darabok kisebb szerepeinek ellátásához szükséges, illetve alapfunkcióját is ellátja, mivel az
ún. csoportos színészek iránti munkaadói igényeket is kielégíti. (Sőt, számbelileg annak
többszörösét is!) A végzettek közül többen valamilyen – a hivatásos képzést nélkülöző
– színházi munkakörbe kerülnek (szervezők, súgók, asszisztensek stb.), illetve a jó kommunikációs képességeik révén számosan mennek pedagóguspályára, valamint sokan
kerülnek a média és a kulturális szolgáltatóipar számos területére is.
Az e területen történő túlképzés – ha a pályára kerülés oldaláról vizsgáljuk – kétségtelen. De ha nemcsak ezt az egy indikátort nézzük, hanem a már említett funkciókat is,
akkor már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Különösen akkor nem, ha az itt folytatott tanulmányok transzferhatásait is nézzük (pl. empátia, szolidaritás, memóriafejlesztés), és
azt is figyelembe vesszük, hogy az, aki középiskola után színész akar lenni, azt nehezen
lehet szándéka ellenére jó cipőfelsőrész-készítőnek vagy ápolónőnek képezni. Legfeljebb
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az iskolát és a tanulást lehet vele végleg megutáltatni. Belátható az is, hogy a középfokú
színészképzés központi korlátozásával a színházi szakma csak veszthet – akár állásokat
is –, hiszen a végzett színészek, rendezők közül számosan közreműködnek az itt folyó
képzésekben, továbbá az egész színházi nevelés szempontjából is ésszerűtlen, mivel az itt
végzettek potenciális színházlátogatók (lehetnek) lesznek, tehát hosszabb távon inkább
hasznot hoznak, sem mint kárt okoznának.

Feloldás: képzésbővítés minden szinten, és a minőségi garanciák
rendszerének kiépítése
Ahhoz, hogy a színházi nevelés segítségével a jövőben is tömegesen legyenek a művészszínház iránt érdeklődők, az alapoktól kezdődően a kapacitások bővítésért kellene
mozgalmat indítani, lobbizni, mert a színházszeretet csak a kötelező iskoláztatás során
és nagyon változatos keretek (differenciált tanítási utak) és formák (színházcsinálás és
-látogatás) között alakítható ki. Ehhez a munkához minél több, a felsőoktatás által jól
felkészített szakember szükséges.
A felsőoktatás területén a minőségi garanciákat az akkreditációs követelmények (végzettség, publikációk, nemzetközi megmérettetés) további szigorításával és a valódi versenyhelyzet megtemetésével lehetne biztosítani.
A középfokú képzésnél is szigorítani lehetne azokat a személyekhez kötődő előírásokat
(végzettség, gyakorlat, egyéb kvalifikáció, alkalmazási forma) és tárgyi feltételeket (pl.
színházterem, gyakorlóhely), amelyek megléte szükséges az iskolarendszerű működéshez. A minőségi tartalmi munka és az eredményesség mérésének érdekében meg kellene
határozni a képzési folyamat indikátorait, továbbá a tantervi és a kimeneti szabályozás
együttes fejlesztésére lenne szükség. Ennek keretében ki kellene dolgozni tantárgy szinten a különböző évfolyamokon elvárt követelménystandardokat, valamit a vizsgáztatás
szakszerű és nyilvános kritériumait. Fel kellene készíteni a vizsgáztatási folyamat résztvevőit is, hiszen ez is része a minőségbiztosítási rendszereknek.
A minőségi garanciák tekintetében fontos szerepe lehet a képző intézmények átláthatóságának és a mind szélesebb nyilvánosságnak. A honlapokra feltett bemutató órák,
vizsgák közkinccsé tétele, illetve azok mennyisége, minősége is fontos visszajelzéseket
adhat az egyes intézményekben folyó munka színvonaláról.
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Drámapedagógia a tudományok fókuszában1
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága 2016. november 17–19. között rendezte meg a
XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciát. A központi téma ez alkalommal a tanulás és a nevelés interdiszciplináris megközelítése volt. Jelen írás a kuriózumnak nevezhető
drámapedagógiai szimpóziumon elhangzottak szakmai összefoglalója, beszámolója.
Drámapedagógiából ilyen magas szintű tudományos fórumra ezt megelőzően talán még
nem került sor hazánkban. Jelképes értelme is lehetett annak, hogy Szeged adott otthont
e tanácskozásnak, mivel a magyar drámapedagógia – áttételes módon – nagyon sokat
köszönhet a Tisza-parti városnak. Szeged ugyanis nemcsak a hazai egyetemi oktatás,
ezen belül a neveléstudomány egyik fellegvára, hanem itt született meg a legendás JATE
Egyetemi Színpad is. Ma már talán kevesen tudják, hogy a 70-es években nemzetközileg is elismert volt a Paál István vezette színjátszó együttes (Bérczes, 1995). A csoport
nemcsak előadásaival hagyott maradandó nyomot hazai színházkultúránkban, hanem
tagjaik szakmai életútja révén is. Ki ne hallott volna a kaposvári színházi rendezéseivel halhatatlanná vált Ács Jánosról, Solténszky Tiborról, Duró Győzőről, akik a dramaturgiai szakterület meghatározó egyéniségei, vagy a ma is több színházban alkotó
Árkosi Árpádról. Hasonlóan gondolom a drámapedagógiai módszereket magas szinten
alkalmazó Dósa Erzsébetről és Keserű Imréről, akik a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban iskolateremtőként tevékenykedtek, illetve Papp Lászlóról, aki a médiaoktatás
meghatározó alakja lett a budapesti Szent László Gimnáziumban.
A 70-es évekbeli Egyetemi Színpadra a Neveléstudományi Konferencia szakmai vezetője,
Csapó Benő professzor elismerő szavakkal emlékezett vissza, hiszen ő is éppen e legendás
időkben volt hallgató, így láthatta az előadásokat, személyesen ismerhette a szereplőket.
A szimpózium előadói a drámapedagógia hazai fejlődésének különböző generációit
képviselték, így cselekvő résztvevői, tanúi és követői is azon folyamatnak, amely során a
drámapedagógia elfogadott praxissá vált a neveléssel, fejlesztéssel, segítéssel foglalkozó
értelmiségi szakmákban. Segítették feldolgozni azt a lemaradást, amellyel a dramatikus
nevelés tudományos önreflexióját illetően késésben volt a nemzetközi mainstreamhez
képest, s önálló kutatásokkal is gazdagították a hazai neveléstudományi diskurzust (Novák és mtsai., 2015).
Az előadók a történeti háttérbe ágyazva, de a korszerű oktatáselméleti szempontokra
is fókuszálva ismertették empirikus és teoretikus munkáik eredményeit, bemutatva a
drámapedagógia hazai fejlődésének politológiai hátterét. A magyarországi kutatási gyakorlat ismertetésére és elemzésére vállalkoztak, megkísérelték feltérképezni és általános
jellemzőiben megragadni az aktuálisan hozzáférhető, publikált adatalapú eredményeket. Kitekintettek a bábművészet és a drámapedagógia lehetséges, modalitások közötti
kapcsolódási pontjaira, a társművészetek szerepére. A szimpózium így egy interdiszciplináris univerzumot mutatott be, építve az előadók legfrissebb vizsgálataira.
1

Az írás megjelent az Új Pedagógai Szemle 2017/5–6. számában

94

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 94

18/03/18 13:03

SZÍN-KÉP – Drámapedagógia a tudományok fókuszában

A drámapedagógia nevelésfilozófiai gyökereihez nyúltak vissza, amikor amellett érveltek, hogy e szakterület módszertana, ami a cselekedtetést helyezi a hatékony nevelési
folyamat középpontjába, kitüntetetten alkalmas Dewey koncepciójának megvalósítására (Golden, 2016; 2017). Tantárgy-pedagógiai kihívásokra válaszoltak, amikor a drámát
módszerként ajánlották a mindennapi oktatásba való sikeres integrálhatóság eléréséhez
(Eck, 2015).
Trencsényi László előadása a mai drámapedagógia előzményeit érdekes és újszerű történeti megközelítésben tárta fel. A hazai drámapedagógiai konvenció egyik meghatározó
irányzata – elsősorban a korán elhunyt Szauder Erik közleményei nyomán – a 20. század
ötvenes éveire teszi e diszciplína létrejöttét, összefüggésben az ugyanezen időszakban
zajló angliai társadalmi változásokkal. Ez utóbbi átalakulások közül a leszakadó rétegek
integrálásának egyik meghatározó és eredményes pedagógiai módszereként jelent meg
a drámapedagógia (Szauder, 1992; 1995; 1999a; 1999b; 2000; Bethlenfalvy, 2004; 2005).
Az előadó a történeti fejlődés részeként kitért a szovjet, ún. egységes munkaiskolára,
mégpedig az orosz Lunacsarszkijhoz (közelebbről a jeles avantgárd színházi szakember, Meyerhold köréhez) köthető textusokra, illetve tantervi leírásra utalva (Trencsényi,
1998; 2003; Sztaroszelceva, 1987; Az egységes munkaiskola, 2000). Ez a megközelítés –
kiegészítve az 1930-as évek hazai, munkásmozgalmi ihletettségű „Új iskola” (Domokos
Lászlóné, Blaskovics Edit, 1992) törekvéseinek felidézésével – számomra új és meglepetésszerű volt, talán a jelenlévők többségének is. Az előadás röviden áttekintette a rendszerváltozást megelőző, az ún. puha diktatúra időszakában zajló (Mezei Éva, Gabnai
Katalin, Debreczeni Tibor által fémjelzett) drámapedagógiai térnyerési folyamatot is,
melynek kiteljesedéseként a tudományterület 1995-ben bekerült a NAT-ba. Ez a kodifikáció nyitotta meg az utat a drámapedagógia előtt a pedagógus-továbbképzésbe és tankönyvfejlesztésbe való belépéshez is.
Az elhangzottak nyomán mindenképpen szükségesnek látom a hazai drámapedagógiai előzmények feltárása érdekében Zsolnai József tevékenységének és az általa indított
Értékközvetítő és képességfejlesztő program (ÉKP) drámapedagógiai fókuszú feldolgozását. Ezt az igényemet az alábbi idézet is alátámasztja: „Legalább 10 éves korban minden
iskolásnak meg kell ismerkednie a drámajáték valamilyen formájával, de ez csak akkor
lesz eredményes, ha előtte pl. a bábjátékkal a 6. életév után megalapozzuk, illetve fenntartjuk a tanulásban az önkifejező és játékkedvet.” (Zsolnai, 1992)
Az előadás rávilágított arra, mennyire fontos lenne drámapedagógiai fókuszból átfogóan áttekinteni a neveléstudomány 20. század eleji modernizációs törekvéseit. Szintúgy fontos annak a vizsgálata is, hogy az ún. reformpedagógiai mozgalmak gyakorlati
eredményei miként élték túl a ’20-as, ’30-as években a Szovjetúnióban-Oroszországban
és a Magyarországon kialakuló diktatórikus viszonyokat. A művészetekkel ellentében,
amelyek tekintetében sokkal több biztos tudásunk van a modernizmus továbbéléséről
ezen időszakok idején is – gondoljunk csak a képző- vagy a színházművészetre –, a nevelés területén, különösképpen a mindennapi gyakorlat vonatkozásában, megítélésem
szerint, jelentős tudáshiányunk van.
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Novák Géza Máté dráma- és színházi kutatásait ismertető feldolgozó előadása jelentős
mértékben hozzájárulhat a drámapedagógia tudományos elismertségéhez. Előadásában
elemezte a dráma mint pedagógia, mint problémaközpontú tanulás és mint művészetalapú kutatás jellegzetességeit is. Gondolatmenetének homlokterében az állt, hogy a művészetalapú (drámapedagógia, dráma- és színházalapú) kutatási gyakorlat egyik erőssége,
hogy új szemléletet hoz a tanulástámogatásba. A módszer középpontjában egy társadalmi jelenség, egy pedagógiai probléma, egy megvitatandó tétel áll, ahol a kutatás folyamata e probléma eredményes körbejárását, feltárását célozza. A művészetalapú kutatás
jellemzője, hogy nem kizárólag szövegekkel, hanem képekkel, hangokkal, jelenetekkel,
performatív gesztusokkal és történetekkel is dolgozik. Nem kifejezetten diszciplináris,
mint a kvantitatív módszertan, nemcsak interdiszciplináris, mint a kvalitatív eljárások,
hanem transzdiszciplináris is. Nem pusztán adatot fedez fel, gyűjt és elemez, hanem a
kvalitatív információkból új tartalmakat és jelentésrétegeket generál. Nem egyszerűen a
mérés érdekli, nem is csak a jelentésre fókuszál, hanem előhívja, előidézi a jelentéseket.
Értékek tekintetében nem semleges, nem terhelt, hanem politikus, emancipatív és öntudatra ébresztő. Éppen ezért ezen a területen fontos kutatói kompetencia a rugalmasság,
a nyitottság és az intuíció, miszerint elengedhetetlen a tematikus, szimbolikus és képi
gondolkodás képessége (Leavy, 2015).
Kiemelésre érdemes az előadás azon megállapítása, miszerint a művészetalapú kutatás
körébe tartozó drámaalapú beavatkozás egyik sajátos vonása, hogy a kutatásban részt
vevő tanulók és a vizsgálat kereteit megteremtő tanárok alkotótársakká válnak, illetve a köztük folyó interakció hitelesíti a közös munka eredményét (Novák, 2016). Megítélésem szerint hosszú távon is lényeges felmutatni, hogy a drámapedagógia eszközei
eredményesen alkalmazhatók számos olyan összetett társadalmi kérdés iskolai feldolgozásában, mint az iskolai erőszak, a bűnmegelőzés, a drogprevenció iskolai kezelésében.
Emellett az ilyen típusú nevelési művészeti projektek – miként arra már a DICE-kutatás
is rámutatott (Cziboly, 2010) – hatékonyan tudják támogatni az európai kulcskompetenciák fejlesztését, a társadalmi befogadást, az inkluzív pedagógiát és a méltányosság
elvének érvényesülését is (Novák, 2017). Az előadás ugyanakkor kitért arra a kérdésre
is, hogy a tudomány által mennyire hitelesített a művészetalapú kutatási metodológia,
továbbá utalt az autentikus mérési-mértékelési rendszer hiányára a drámapedagógia vonatkozásában. A problémára egyébként a 2000-es évek elején Szauder Erik is rámutatott
készülő doktori dolgozatában (sajnos munkája befejezését tragikus halála megakadályozta). Írásában arra figyelmeztetett, hogy a dráma és annak pedagógiai vonzatai addig
nem lesznek elfogadottak a tudomány világában, amíg nem kapcsolódik e képzési és
tudományterületekhez megfelelően kidolgozott, autentikus mérési és értékelési rendszer. Nem könnyű feladat ez, hiszen egyszerre merül fel a kvalitatív mérésekből adódó
problémahalmaz, illetve az érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák mérésének
összetettsége, bonyolultsága.
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Szentirmai László érzelemgazdag és szerteágazó tapasztalatokra épülő előadását azzal
indította, hogy a művészeti nevelés – változatlanul – hátrányt szenved az iskolai oktatásban. A pedagógusok külső motivációja az érzelmi intelligencia fejlesztésére olyan
minősíthetetlenül alacsony, hogy szinte már gátolt, sem a tanítóknak, tanároknak, sem
a gyermeknek „nem éri meg” a közismerten eszköz- és anyagigényes, helyiségfüggő műfajokat (például bábjáték) művelni, különösképpen, ha a kész produkcióval nincs hol
bemutatkozniuk. Sajnálatos, hogy nincsen a bábjáték pedagógiai alkalmazására felkészítő, minőségi alap- és továbbképzés sem, így hosszú távon sem lesz bábjátékot ismerő, alkalmazni tudó pedagógusgárda. A továbbiakban kitért arra, hogy a hazai oktatási
gyakorlat a szükségesnél lényegesen kevesebb teret enged a művészeti tevékenységgel
fejleszthető, azaz „jobb féltekés” képességek kibontakoztatásának. E megállapításból kiindulva tette fel a kérdést: „Mi az, ami egyszerre tanít érezni és gondolkodni?” Az egyik
biztosan jó válasz: a művészet. Figyelmeztet a drámajáték, a gyermekkorban művelt bábjáték járulékos hasznaira: hiszen a darabelemzés alkalmával végzett szövegértelmezés a
leghatékonyabb olvasástanítás (Szentirmai, 2013; 2016). A vizsgált és az előadott tartalmak muníciót jelentenek a személyiségformáláshoz és az erkölcstanhoz. A drámajáték
visszaigazolja a vizuális nevelés, az ének és a technika területén kialakított képességek,
valamint a magyar irodalomból és történelemből megismert történetek személyiségfejlesztő hatásait. A pályaválasztást is orientálhatja: mivel a foglalkozásokon kreatív, alkotó
munkálkodás folyik, így azok keretében egyéni hajlamok, adottságok, tehetségek kerülhetnek felszínre.
A bábjáték iskolai oktatásban betöltött másik fontos szerepét az előadó abban látta,
hogy a szellemi érés korai szakaszában az ember kevés fogalmi kapaszkodóra támaszkodhat. A jó és a rossz között elhelyezkedő ezernyi árnyalat megkülönböztetéséhez nincs
elég tapasztalata, még nem ismeri fel a szabályszerűségeket, még nem érti a törvényeket,
törvényszerűségeket. A gyermek inkább emocionális, mint racionális lény, aktivitása
közhely. A felnőtt feladata csupán annyi, hogy a külsőség, a felület mögött felmutassa
a belül rejtezőt, az okot, a tartalmat. A bábu éppen ezért ekkor, a gyermekévek alatt
segít legtöbbet a sikeres önépítkezésben. Milyen bábbal játsszék a gyermek? A válasz
fölöttébb egyszerű: olyannal, amit maga is el tud készíteni. A bábu (és kellékei, díszletvilága) mindenből készülhet. Ilyenkor azt a képzeletet, azt a fantáziát mozgósítjuk,
gyarapítjuk, amelyet ha nem tápláltak időben és elég hosszan, sosem lesz a felnőtt sajátja.
Az iskola kezdő szakasza a tárgyalkotó tevékenységek világa. Bármely célszerű mozgatás
nagymértékben fokozza a fejlődő kezek ügyesedését és tudatos koordinációját. Az előadó eszmefuttatását azzal a megállapítással zárta, hogy a bábu a bábjáték során mindig
többet jelent önmagánál: az emberit jelenti, továbbá a bábmozogatás révén kialakítható
finommozgások nemcsak a kézügyesség javítását szolgálhatják, hanem hatással lehetnek
a gondolkodásra és a rendszerező képességre is.
Eck Júlia előadása is történeti visszatekintéssel kezdődött, miszerint az 1980-as évek
során induló, az angolszász hagyományokat meghonosítani szándékozó terepfelverőket
(Gáspár, 1984; Mezei, 1975; Zsolnai, 1995) alapvetően a drámapedagógia oktatásba való
integrálhatóságának gondolata vezette, nem pedig egy önálló tantárgy és egy sajátos esz97
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közrendszerrel bíró módszertani kultúra kialakítása. Ennek ellenére a folyamat sokkal
nagyobb jelentőségű lett, melynek fontos állomásaként Gabnai Katalin nevéhez köthetően elindult az első, később pedig több további tanterv és oktatási segédlet kidolgozása
(Gabnai, 2016). A drámapedagógia „Tánc és dráma” műveltségi területként bekerült az
első alaptantervbe, és az azóta született későbbi változatokban is jelen van, a szabályozástól függően akár önálló tantárgyként is megjelenhet, módszertani jellegzetességeit és
önállóságát megőrizve. Azaz, minden törvényi lehetőség adott rá, hogy a köz- és felsőoktatásban a terület megjelenjen: akár tantárgyként, akár módszerként, akár pedagógiai
céllal használt játékként.
Az előadó a drámapedagógia szemléletmódjának és eszközrendszerének helyét, szerepét és megújító lehetőségeit vizsgálta a szakirányú pedagógus-továbbképzésben résztvevők szakdolgozatai összehasonlító elemzése alapján. A kutatásban Eck Júlia arra kereste a választ, hogy az elmúlt években drámapedagógusként végzett szakpedagógusok
milyen arányban választottak a közoktatásban közvetlenül felhasználható témát, és
ezek mely tantárgyhoz kapcsolódtak. A vizsgálathoz felhasznált 250 elemszámú minta
– miként az előadó utalt rá – nem ölelte fel a teljes magyarországi anyagot, így a levont
következtetések csak megszorításokkal fogadhatók el. A kutatási eredmények szerint a
dolgozatok igen széles tematikai skálán helyezkednek el, miközben több mint egyharmaduk tantárgy-pedagógiához kapcsolódik. Leggyakrabban az irodalomoktatásban
használják a szerzők a drámapedagógia módszertanát, de emellett a testnevelés (tánc,
mozgás), a magyar nyelv, az ének-zene, az idegen nyelvek – angol, német, francia, olasz –,
a történelem, az erkölcstan és etika, a rajz és vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és
médiaismeret, valamint a társadalomismeret témaköreihez sorolható dolgozatok is szerepeltek a mintában.
A vizsgálat eredményei – talán nem véletlenül – párhuzamba állíthatók a 2015-ben az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által indított, TÁMOP 3.1.15 számú kutatásból levont
következtetésekkel. Az utóbbi felmérés keretében nyilatkozó drámát oktató tanárok is
lényegében ugyanezeket a tárgyakat nevezték meg olyan területekként, ahol szakórát is
tudnak tartani drámapedagógiai módszerekkel.
Az elhangzottakból azt is érdemes kiemelni, hogy az érvényes kerettantervek számos
tantárgy esetében utalnak a drámapedagógiai elemek használatára, vagyis minden tantervi lehetőség adott az élményszerű, a hagyományos pedagógiai kelléktárhoz nem tartozó módszerek (például a szerepkártya, állókép, történetmegjelenítés) alkalmazására.
Ha valaki kézbe veszi például az erkölcstan/etika tanterveit és tankönyveit, azokban is
számos dramatikus módszer alkalmazási elvárása jelenik meg. Mindezek megerősítik
azt a minden gyakorló drámatanár előtt ismeretes tényt, hogy a hagyományos tantárgyi
kereteken belül is sikerrel és eredményesen alkalmazható a drámapedagógia.
Golden Dániel nagy ívű és hangsúlyosan tudományos igényű előadása nagyon sok,
drámapedagógus körökben ismert és fontos kérdést érintett, továbbá olyan feltevéseket igazolt, amelyekről mind ez idáig nem rendelkeztünk tudományos bizonyítékkal.
Előadása abból a párhuzamosságból indult ki, amely John Dewey a nevelés problémáját
kiemelten tárgyaló filozófiai elmélete és az 1950-es évektől kibontakozó angolszász ere98
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detű drámapedagógiai gyakorlat között fedezhető fel. Dewey elhíresült jelmondatának
egyike így szól: „learning by doing”, azaz tanulás a cselekvés révén, ami megítélése szerint tökéletesen egybecseng a drámapedagógia szokásos, a dráma eredeti görög jelentését hangsúlyozó önmeghatározásával.
Az előadó megállapította, hogy Dewey és a drámapedagógiai egyaránt azt vallja, hogy
a gyermek meglévő (otthoni, családi) tapasztalataiból szükséges kiindulnia, és ehhez kell
illeszteni a korszerű szaktudományok által a világról összegyűjtött ismereteket, szintén saját megtapasztalás útján. Mai kifejezéssel azt is mondhatnánk, az iskolának olyan
szimulációs környezetet kell biztosítania, amelyben a gyermek szert tehet azon tapasztalatokra, amelyekre szüksége lesz, amikor majd az igazi iskolán túli valóságban próbál
boldogulni. Az előadás amellett érvelt, hogy az a drámapedagógiai módszertan, ami
a cselekvést, pontosabban a cselekedtetést a hatékony nevelési folyamat középpontjába
helyezi, kitüntetetten alkalmas Dewey nevelésfilozófiai álmának megvalósítására.
Az előadás ezzel összefüggésben egyrészt igazolta, hogy a reformpedagógia és ezen belül Dewey munkássága a mai értelemben vett drámapedagógia egyik ősforrása, másrészt
arra szolgáltatott bizonyítékot, hogy a tanulói tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés különböző helyzetekben mind intellektuálisan, mind emocionálisan hihetetlen mértékben
segíti a személyiség fejlesztését. Régtől tudott, hogy a drámapedagógia által használt
módszerek alkalmasak a manapság oly sokat emlegetett, ún. 4C modell (a kommunikáció, a kreativitás, a kooperáció es a kritikai gondolkodás) elemei fejlesztésére.
A szimpózium majd minden résztvevője kitért a drámapedagógiai fogalom definíciójának eredettörténetére és a drámatanítás helyzetének értékelésére is. A definíciót illetően – megítélésem szerint – akkor jár jól a drámapedagógiai szakma, ha a fogalmat
minél tágabb értelemben használja, minden olyan pedagógiai tevékenységet ez alá rendel, amelyben improvizáció, szerepjátékok, beszéd- és mozgásgyakorlatok, történetmegjelenítések, azaz beazonosíthatóan drámajátékos elemek jelennek meg. Bár a szakmán
belül vitákra adhat alapot az azonosulás e befogadó szemlélettel, azonban lehetővé teszi
az egységesebb fellépést és érdekérvényesítést az oktatás és köznevelés világában, s azon
túl is a külvilág felé.
Visszatérő kérdés volt a szimpózium előadásaiban a drámapedagógia eredettörténete:
annak megállapítása, hol és mikor kezdődött Magyarországon a drámapedagógia alkalmazása, illetve hogy mennyiben tekinthetők a mai folyamatok előzményeinek az egyházi iskolarendszer iskoladrámái, továbbá az úgynevezett gyermek- és diákszínjátszás.
Feltevésem szerint Magyarországon nagyon sok pedagógus ösztönösen alkalmazott
drámajátékos tevékenységeket már a 90-es évek elején is, az angolszász drámapedagógiai
módszertár megjelenését megelőzően. Így a külföldről bejövő új tudás könnyen vált elfogadottá és adaptálhatóvá. Magam is ilyen jellegű tevékenységet végeztem, mondhatni
hályogkovács módjára a 80-as években egy szakiskolai színjátszó csoport vezetőjeként.
Csak utólag jöttem rá, hogy az akkoriban végzett tevékenységem lényegében drámapedagógia, vagyis a dráma eszközeivel történő személyiségformálás volt.
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A drámapedagógia mai helyzetéről – az előadásokon elhangzottakat kiegészítve az
opponens személyes tapasztalataival – összefoglalásképpen elmondható, hogy abban
egyfajta nagyon sajátos kettősség érvényesül. Míg az egyes intézményekben dolgozók
még ma is a folyamatos küzdelemről, az elfogadottság és az elismertség hiányáról szólnak, addig az oktatáspolitika szemüvegén keresztül nézve a terület az utóbbi két évtizedben hatalmas léptekben fejlődött, és javuló tendenciát mutat az intézményesülés
és a tudománnyá válás területén is. Gondoljunk csak a Dráma és tánc tantárgyra, a
drámaérettségire, az OKTV-re, a felmenő rendszerű művészeti versenyekre, a színjátékos alapfokú művészeti iskolák létesítésére vagy a különböző szintű egyetemi képzésekre, illetve az MTA-n belüli drámapedagógiai albizottság létrejöttére. Az intézményesülés
útján elért fontos mérföldkövekkel párhuzamosan, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is egyre nagyobb teret nyer az a gondolkodásmód, amely kiemelt jelentőséget
tulajdonít az adaptivitásnak és a reflektivitásnak. Aki ugyanis nincs tisztában azzal a
kontextussal, amelyben nevelőmunkáját végzi, vagyis lényegében nem látja, kiket kell
tanítania, annak a munkája teljesen értelmetlen. Miként azon pedagógusé is, aki nem
tud sem a diákok, sem önmaga tevékenységére reflektálni. Nagyon lényeges, hogy ezen
a drámapedagógia eszköztárával jól fejleszthető képességek kialakítása a pedagógusképzésben is hangsúlyosan jelen legyen, ahogyan erre az előadók többsége is utalt.
Akárhogy is látjuk a mindennapokat, az elmúlt másfél évtizedben a drámapedagógia
nagykorúvá válása folyamatosan halad előre még akkor is, ha nem akadálytalanul és
nem zökkenőmentesen.
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Értelmiségképzés és drámapedagógia1
Köszöntöm a szimpóziumot és külön Trencsényi László professzor urat! „Helyzet van!” Kiáltottunk föl mindannyian drámapedagógusok, amikor is megalakítottuk az MTA PTB-n
belül a Drámapedagógiai Albizottságot. És megismételtük ugyanezt a felkiáltást 2015-ben,
összefüggésben azzal, hogy a NAT megjelenésének 20. évfordulóján az OFI kezdeményezésére egy nagyon komoly TÁMOP-kutatásra nyílt lehetőség a hazai drámapedagógia
helyzetének feltérképezésére. Aztán ismét újrázhattunk, hogy „Helyzet van!!” 2016-ban,
amikor is először szerveződött meg önálló szimpózium a szegedi Neveléstudományi Konferencián, illetve megjelent az előbb említett kutatásra is épülő Dráma – Pedagógia – Színház c. kötet. Most 2017 végén ismét elmondhatjuk, hogy „Helyzet van”, hiszen a művészeti
egyetemek közös EFOP-projektje a köznevelés eredményessége és a színházi nevelés közötti kapcsolatrendszert kutatja, fejleszti és újra önálló szimpózium keretében beszélhetjük meg itt közös gondjainkat, gyűjthetjük össze tapasztalatainkat és fogalmazhatjuk meg
a jövő kihívásainak kontextusait. A fentiekből következően azt kell látnunk, hogy mostanság a „Helyzet van” státusz nem egyszeri, kivételes dolog, hanem permanensen megjelenő
állapot, vagyis az állandóság jelzője a drámapedagógia területén.
A szimpóziumunk ahhoz a közös gondolkodáshoz kívánt különböző inputokat és
outputokat adni, ami az értelmiségre és ezen belül a pedagógusképzésre hárul(hat).
Fókuszába ezért is állította a drámapedagógiát mint módszert, ami a tág értelemben
vett pedagógusképzés minden szintjén megjeleníthető, nem elfeledkezve arról, hogy e
módszer „keltetője és élesztője” a szűkebb értelemben vett felsőoktatási drámatanári,
drámapedagógusi képzés.
Első előadóként Eck Júliát a Pannon Egyetem docensét hallhattuk, aki az Eötvös
Loránd Tudományegyetem BTK két oktatójával együtt (Raátz Judit; Czibula Katalin)
készítette beszámolóját, A dráma a tanárképzésben címmel. Az elhangzott előadás jól
szemléltette azt a kettősséget, amit az előzőekben említettem, hiszen a témát két irányból közelítette meg. Egyrészt feldolgozta az országban csak Veszprémben működő dráma- és színházismeret-tanári szakkal kapcsolatos tudnivalókat, másészt beszámolt arról a majdnem egyedülálló módszertani munkáról, mely többek között az ELTE-n is a
magyartanárképzésbe kapcsolja be a drámapedagógia módszertanát. A személyes érintettség miatt is nagy örömömre szolgált, hogy a dráma- és színházismeret-tanári szak
esetében az előadás a múltból indulva, de a jelenre fókuszálva mutatta be a dráma- és
színházismeret önálló tanárszakként való megjelenésének nehéz folyamatát. Különösen
1

Opponensi összefoglaló a XVII. nyíregyházi Országos Neveléstudományi Konferencián. 2017. november 11.
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érdekfeszítőnek és az egész pedagógusképzés szempontjából tanulságosnak gondolom
azt, hogy az előadás többek között arra is kitért, hogy miként valósul meg a képzésben
megjelenő különféle szakterületek egymásra épülése, illetve hogyan szervesülnek egy
programmá a különböző területeken meglévő „egyediségek, önállóságok”. Feltehetően
az előadás tanulságaiból legszélesebb körben a magyartanárképzésbe integrált drámapedagógiai felkészítési modell terjeszthető el, hiszen a jövő pedagógusai számára, úgy
tűnik, az egyik legnagyobb kihívást a tanulók egyéni és csoportos tevékenységére épülő tanítási gyakorlat megismerése és ebből adódóan a hagyományos pedagógusszerep
meghaladása jelenti. Jól mutatja a drámapedagógia fokozatos térnyerését az – miként
az előadó rámutatott –, hogy egyre több hallgató készít drámapedagógiai témakörhöz
kapcsolódó szakdolgozatot, és egyetértek azzal a felvetéssel is, hogy a dráma- és színházismeret tanárképzés szakmai és módszertani tapasztalatait és eredményeit be lehetne és
be kellene építeni az általános tanárképzés szakmódszertanába.
Golden Dániel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem képviseletében arról tájékoztatta
a hallgatóságot, hogy egy jelentős irány- és szemléletváltás van folyamatban a „főiskolán” – mert bármennyire is, több mint 10 éve egyetemmé avanzsált ez az intézmény, a
szakma így nevezi a hazai felsőfokú színházi képzés legfontosabb intézményét. A szemléletváltás lényege az, hogy a művészeti szakok mellett megjelentek a művészetközvetítői
képzések is (pl. drámainstruktor). Az előadó a szemléletváltás hátterének ismertetése
során kitért arra, hogy ebben a folyamatban kiemelt szerepe volt az elmúlt évtizedekben
Gabnai Katalinnak, aki a főiskolán meghonosította a drámapedagógus szakirányú pedagógus-továbbképzést. Az előadó mondandójában beszámolt a művészeti felsőoktatás
közös fejlesztési programjáról, az ún. EFOP-3.2.16-ról, amely „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” projekt néven vált közismertté. Ennek keretében érintette annak a kutató-fejlesztő munkának a legfontosabb paramétereit, amely a projekt céljaiból adódó különböző tevékenységekhez kapcsolódnak.
Az előadás ennek keretében utalt a hazai színházi nevelés feltérképezésére – nemzetközi
kontextusba való elhelyezésére – vonatkozó széles körű kutatásra, illetve fejlesztő munkára, amelynek eredményei a közeljövőben az InSite Dráma kiadásában megjelennek.
Az előadó a témához kapcsolódó jövőre vonatkozó felsőoktatási tervekre is utalva kitért
arra, hogy a főiskolán a művészetközvetítői felsőoktatás keretében komoly szándék mutatkozik arra, hogy a közeljövőben színház-, illetve filmművészeti tanárképzés is legyen.
Megítélésem szerint a jövőre vonatkozó tervek természetszerűen hozzák majd magukkal
az eddigi drámatanári és drámapedagógus-képzés filozófiájának, tartalmainak, struktúrájának és módszertanának továbbgondolását.
Szentirmai László, a Vizuális kultúra és a drámapedagógia integrációja és a pedagógusképzés című előadása a művészettel való edukáció elvével, a bábozás műfajában rejlő
összes lehetőség kiaknázásával, illetve ennek hiányával foglalkozott. Előadásában sokadszor tett hitet a komplex művészeti nevelés elterjesztése és ezen belül a bábozás mint
a „kovász” szerepe mellett. Ezt alátámasztandóan azt hangsúlyozta, hogy a bábjátékban
az irodalom, a képzőművészet, a zene, a mozgás- és színművészet sajátos integrációban
fonódik össze, és autonóm műfajként vannak jelen. Megállapította azt is, hogy az isko103
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lai bábozásra nem elsősorban a művészeti nevelés érdekében van csak szükség, hanem
azért, mert ennek keretei között megvalósulhat az alkotva tanulás, a nevelés, és a sokoldalú személyiségfejlesztés. Előadásában harmincéves gyakorlattal igazolta azt, hogy a
művészeti nevelés legbelsőbb lényege az élmény, amely szorosan kötődik a mindennapi
világ, ezen belül az ember önismeretéhez. Az alkalmazott bábjáték – ezen belül is a bábu,
az ember által „élővé” tett kinetikus szobor – a tevékenységalapúsága miatt a megismerési és a nevelési folyamatban olyan különböző ható erővel bír, amelynek nyomán
egyszerre, egymást erősítve fejleszthető a diákok kognitív, affektív és pszichomotoros
szférája is. Az előadó ezért is tett hitet amellett, hogy kisiskolás korban minden gyereknek meg kell teremtenie a bábozás lehetőségét, ehhez pedig az szükséges, hogy a pedagógusképzés rendszerébe ez szervesen beépüljön minden szinten.
Körömi Gábor, A magyarországi drámás képzések tartalmi elemzése című előadásában
a bevezetőmben idézett 2015-ös TÁMOP-kutatás eredményeire is támaszkodva vizsgálta tovább a címben megadott témát. Az előadó kitért arra, hogy kutatása során elsőként
a különböző felsőoktatási intézmények honlapjain és a felsőoktatási rendszer központi
adatbázisaiban fellelhető drámapedagógus-képzések beazonosítását végezte el. E kvantitatív megközelítés után, illetve az itt nyert adatokra támaszkodva, immáron kvalitatív
szándékkal célul tűzte ki a képzések árnyaltabb, a valóságot jobban lefedő bemutatását.
Ennek keretében 16 felsőoktatásban érdekelt drámapedagógus szakembert keresett meg
személyre szabott kérdésekkel, és közülük tíz oktatóval interjúkat is készített. Az előadó
rögzítette, hogy az interjúk részletes feldolgozásának még csak az első szakaszához érkezett el, így csak részeredményekről tud beszámolni. Ezek közül legfontosabbnak talán
azt tartja, hogy az interjúsorozatban részt vevő valamennyi szakember a drámaoktatás
ügyének előmozdítására tett központi lépésként élte meg a megszólításukat. Úgy látták, hogy az a munka, amit több éve-évtizede tesznek egy-egy felsőoktatási intézményen
belül a drámapedagógus-képzésben, illetve a pedagógusképzésben a drámapedagógiai
ismeretek, módszerek bevezetése, megismertetése terén, a kutatás segítségével megerősítést kap. Előadása zárásaként azt fogalmazta meg, hogy reményei szerint az interjúkból
levonható tanulságok nemcsak neveléstörténeti szempontból lesznek felhasználhatók,
hanem a jövő drámás képzéseinek, irányainak, módszereinek meghatározásában is érvényesíthetők lesznek.
Összegzéseként megfogalmazható, hogy a hazai drámapedagógia egyre szakszerűbben
és bizonyos értelemben egy táguló értelmezési keretben halad a maga útján. Az elmúlt
évek – a korábbi szakmai megosztottság helyett – az erők összeadását hozták, így az eredmények sem maradtak el. Az elért eredmények ugyanakkor számos megoldatlanságra is
rámuttak, például definíciós kérdések, a drámamunka értékelése. A jövőt illetően pedig
abban lehet reménykedni, hogy a bővülő lehetőségek nem az „irányzatosodást” és az ezzel
párhuzamosan járó differenciálódást hozzák magukkal, hanem megerősítik az együttműködés kultúráját. Erre azért is szükség lenne, mert a szimpózium arról győzött meg, hogy
a drámapedagógiában rejlő nevelési eszközöket, módszereket az értelmiségképzés minden
területén és szintjén szükséges lenne alkalmazni.
104
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A Magyar Drámapedagógiai Társaság megalakulásáról1
– Én azt hallottam rólad, hogy „sokfunkciós” ember vagy. Mi az a „néhány” dolog, ami
most együtt van az életedben?
– A tanítás és a színház mellett – melyeket az életem elhagyhatatlan részének tekintek
– a közoktatás és az államigazgatás különböző területein kutatással, szakmai tanácsadással és igazgatási feladatokkal foglalkozom. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy
dolgozom az Országos Közoktatási Intézetben, az Országos Közoktatási Szolgáltató
Irodában, az Oktatási Minisztériumban, a NYAK-ban, a Szakmai Középiskolásokért
Kulturális Egyesületben, a Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumban, valamint a Pesti Barnabás Gimnáziumi tagozatán és a JIBRAKI Színtársulatban.
Ezenkívül vannak egyéb, ad hoc jellegű munkáim, például különböző bizottságokban is
vannak feladataim.
– A Magyar Drámapedagógiai Társaság az ad hoc jellegű elfoglaltságaid közé tartozik?
– Igen. A Magyar Drámapedagógiai Társaság tavaly beválasztott a tanácsadó testületébe. Ilyen értelemben ez ad hoc jellegű munka, miként az is, hogy a Magyar Történelmi
Társulat igazgatóválasztmányában is tevékenykedem.
– Volt idő, amikor a Drámapedagógiai Társaság nagyobb helyet kapott az életedben?
– Igen, a kezdeteknél. Ha jól emlékszem 1989-ben Debreczeni Tibornak volt egy előadóestje: „Az öreg ácsot palira vették” címmel. Akkor én a Pesti Barnabás Középiskolában dolgoztam mint igazgatóhelyettes. Az est után beszélgettünk a színjátszó mozgalom
és az iskolai drámatanítás helyzetéről Tiborral. Később felhívott, hogy az akkor megjelent egyesületi törvény alapján lehetne csinálni egy „drámás társaságot”. Jó – mondtam
–, de mit kellene tenni? Azt felelte, egyelőre semmit, csak menjek be hozzá a következő
napokban, mert tíz ember aláírására van szükség, akiket fel kell sorolni alapítóként. Bementem az akkori Népművelési Intézetbe, elolvastam és aláírtam az alapító nyilatkozatot és az alapszabály tervezetét. Egyébként ez utóbbit egy kicsit furcsállottam is, mert
1
Az írás eredeti változata a Drámapedagógiai Magazin/18. 1999/2. számában jelent meg. A beszélgetés apropóját az
adta, hogy a lap bemutassa azokat a személyeknek, akik a Drámapedagógia Társaság alapító nyilatkozatát 1989-ben
aláírták.
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alig foglalkozott szakmai dolgokkal. Ennek ellenére elhoztam az alapszabály-tervezetet, és ma már bevallhatom, hogy a később megalakult Szakmunkástanulók Kulturális
Egyesületénél ezt a dokumentumot tekintettük kiinduló alapnak.
– Elég furcsán hangzott ez a történet. Valószínűleg Tibornak nem véletlen juthattál eszébe.
– Ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy a nyolcvanas évek közepéig a drámapedagógia és a diákszínjátszás nem igazán vált el egymástól. Gyakorlatilag azért kerülhettem képbe, mert tanárként akkor már tíz éve dolgoztam a JIBRAKI-val és más-más
csoportokban ugyan (Metró, Chemotox), de tulajdonképpen 1973-tól tevékenykedtem
a „mozgalomban” – ahogy ezt akkor hívtuk. Erről jut eszembe, hogy az amatőr színjátszó mozgalomnak volt egy fontos szervezete, az Amatőr Színjátszók Országos Tanácsa
(ASZIOT), melyet a Népművelési Intézet működtetett, ahol Debreczeni Tibor akkor dolgozott. Ennek a 80-as években én is tagja voltam. Egy évben kétszer-háromszor összehívtak minket, és az amatőr színjátszás elvi dolgairól kellett döntenünk. Nem tudom,
hogy rajtam kívül ki volt az a kilenc ember, aki aláírta a Drámapedagógiai Társaság
megalapítását kezdeményező szándéknyilatkozatot, mert egyenként mentünk be Tiborhoz, ki, mikor ért rá.
– Szerinted a drámapedagógia gyűjtőfogalom?
– Azt gondolom, hogy a drámapedagógia egy olyan általános pedagógiai módszer,
mely a nevelés területén sok irányúan felhasználható. Ennek ellenére azt hiszem, hogy
a drámapedagógia mint önálló műfaj, még nem „futotta ki” magát. Még a szakmához
közel állók is összemossák a diákszínjátszással.
– Az eltelt tíz év alatt a dráma elég sokféleképpen kerülhetett elő az életedben. Most
melyik vonulata a legfontosabb?
– Nem érzem abban a tekintetben drámapedagógusnak magam, mint ahogy névrokonom, Kaposi László2. Ő ráállt valamire, amit szerintem nagyon jól csinál. Én közelebb
érzem magamhoz a drámán belül a színházi alkotót. Ez nem biztos, hogy kizárólag csak
a darab rendezéséről szól, hanem sok esetben a színházi előadás menedzselését, működtetését, esetleg mások „helyzetbe hozását” jelenti. A drámapedagógiai módszerrel való
tanítást, nem mintha nem érdekelne, de talán nem ismerem eléggé. Azt gondolom, hogy
ezt igazán az tudja csinálni, aki erre nagyon komolyan felkészült és bedolgozta magát.
Kóklerkedni nem érdemes. Egyébként mindenki mondhatja magáról, hogy drámapedagógus, mert már látott drámát, pedagógust, meg egyébként is „nagy drámái vannak az
életében”, csak hát ez kissé komikus.

2

Jelenleg a Magyar Drámapedagógai Társaság elnöke.
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– A alapfokú művészeti iskolában és a drámatagozaton folyó munka hogyan kapcsolódik a dráma szóhoz? Mi a lényege a drámatagozatnak?
– Kezdjük az utóbbival. A középiskolai drámatagozat annyiban kapcsolódik a drámához, hogy ez egy olyan speciális kommunikációs iskola, ahol a dráma eszközeivel
történik a személyiségfejlesztés. A dráma eszközeit itt érdemes tágan értelmezni, mert
eszköze a zene és a mozgás is, nem csak a kimondott szöveg. A drámatagozat nem „előszínművészeti”, hanem egy speciális személyiségfejlesztő oktatási forma, ami a gimnáziumi képzés keretében létezik.
Az alapfokú művészeti iskola olyan, mint a zenei nevelésben már régóta létező zeneiskola, melyben zongora, hegedő stb. tanszakok vannak. A Keleti István nevét viselő
művészeti iskolában színjáték tanszakon oktatunk, és ez viszonylag új dolog. Abban a
tekintetben is új, hogy a tanterve kevésbé művészi irányba megy, de ez összefügg azzal,
hogy Kaposi Laciék csinálták, és hangsúlyos benne a drámapedagógia. Egyébként ezt
abszolút helyeslem, hiszen egy tizenéves gyermek esetében komolytalan lenne színművészeti képzésről beszélni.
– Kicsit kanyarodjunk vissza a Drámapedagógiai Társasághoz. Bármelyik munkáddal
kapcsolatban – akár személy szerint is – mit vársz a Társaságtól? Valamiféle segítség akár
munkában, akár képviseletben?
– Kicsit kívülről is figyelve az egyesületet, megállapíthatom, hogy a társaság azt a lehetőséget, amit az egyesületi forma jelentett, jól kihasználta. Az egyesület benne van a
köztudatban. Azt, hogy általában a munkája színvonala révén, vagy a konkrét tagjain
keresztül, csak az egyesületben folyamatosan dolgozók tudják megítélni. Az egyesület
nagy vívmányának tartom azt, hogy a NAT-ba bekerült a művészetek közé a tánc és
dráma, még ha ezt a gyakorlatban – miként a felmérések bizonyítják – nagyon kevés
helyen is csinálják. Ennek az aránynak a növelésére azonban voltak és vannak is törekvések rá. Az iskolákból nagyon sok tanár jelentkezett különböző tanfolyamokra, el
is végezték azokat, vizsgáztak is. De átütő erővel ez nem hozott változásokat az iskolai
oktatásban. Hogyan tud segíteni ebben a Drámapedagógiai Társaság? Egyrészt a maga
szakmai tapasztalatával a középiskolás diákszínjátszásban, másrészt olyan anyagokkal, amelyek tovább „építik” a művészeti iskolákban a tantervet, hiszen a tantervhez
tanmenet, tankönyv, tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény is szükséges. A társaság
az elmúlt évek során sok értékes kiadványt jelentetett meg. De azon is érdemes lenne
gondolkodni, hogy az alapfokú művészeti oktatás számára mely szakanyagokat lehetne
kiadni. Sajnos nagy a veszélye annak, hogy a drámapedagógia mint tanítási forma csak
az általános iskolákban működik majd. A középiskolában nem sikerült komoly teret
nyerni. A Társaságnak azon kellene gondolkodnia, hogy azokban a középiskolákban,
ahol nincs drámatagozat, hogyan lehetne az oktatás részévé tenni a drámapedagógiát
mint a tanítás egyik „régi-új” módszerét.
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– Van erre kereslet a középiskolák részéről?
– Nem szabad a pillanatnyi helyzetből kiindulni, hiszen nincs komoly érdeklődés
iránta. Ennek két oka van: az elit iskolák szerint a drámapedagógia csak játék, így a
komoly „oktató” munka mellett nincs idejük ezzel foglalkozni. A nem elit iskolák pedig nem ismerték fel a drámapedagógiában lévő aktív személyiségformáló lehetőséget.
Pedig egyre nagyobb számban vannak nehezen kezelhető diákok, növekszik a súlyos
kulturális hátránnyal érkező és nehezen szocializálható gyerekek száma a közoktatásban. Az ő formálásuk számára hatékony eszköz lehetne a drámapedagógia. Csak kevés
a képzett szakember, s az iskolák sem ismerik el, illetve félreértelmezik az e területen
dolgozók működését. Az igazgatók nem pedagógiai kérdések megoldását várják a drámapedagógusoktól, hanem az aktuális ünnepélyek megrendezését.
– Évforduló, ünnep. Eltelt tíz év a megalakulás óta. Van mit ünnepelni?
– Egy olyan civil szervezetnek, mint a Magyar Drámapedagógiai Társaság van jogalapja az ünneplésre. Ha tíz évet végig tudott csinálni, bizonyította a rátermettségét,
mert tíz év nagyon nagy idő. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó embernek, akik a
megalakuláskor csak lelkesedéssel rendelkeztek, de szakmai felkészültséggel nem, annyi
„pluszt” adott az egyesületi munka, hogy saját életükben is különbek lettek. Több egyesület alapításánál is részt vettem; őszintén megmondhatom, hogy senki sem gondolta
végig, hogy mitől fog működni egy egyesület – ráadásul jobban, mint egy hivatal –, honnan lesz pénz, honnan lesz infrastruktúra, és mi fogja fenntartani a tagok munkakedvét.
Ezért mindenképpen a „túlélés” önmagában is ünneplésre érdemes.
Aztán még ünnepelni lehet az egyesület szakmai munkáját is. Miközben talpon maradt, aközben színvonalas tanfolyamok, kiadványok születtek a társaság kiadásában.
Szerintem rendkívül sokat jelentett az egyesületnek a Marczibányi Téri Művelődési
Központ. Lett otthona és bázisa a társaságnak, melyben bizonyára nagy szerepe van az
ottani igazgatónak, Szakall Juditnak is. Fontos és nagy eredmény, hogy az általános iskolákban, főleg az alsó tagozatban elindult valami. A tanfolyamokon és továbbképzéseken
sokan vesznek részt. Sok a kedves, jó szándékú tanár, de az igazi teremtők, akik nem valamilyen gépezet részei, kevesen vannak. Hiányzik az igazi civil kurázsi, pedig a társaság
eddigi munkája ennek teremtő képességét példázza.
Az interjút Takács Gábor készítette.
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Közösségfejlesztés a köznevelésben és a közművelődésben1
‒ Véleménye szerint mi a közösségi művelődés tanár szak szerepe a megújuló pedagógusképzésben?
‒ A képzés célja okleveles általános és középiskolai közösségi művelődés szakos tanároknak a felkészítése, akik képesek a köznevelésben, a közművelődésben, a helyi
társadalomfejlesztésben és a felnőttképzésben az oktatási, nevelési, pedagógiai, kultúraközvetítői, közösségfejlesztői, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a
tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A szakterületi ismeretek köre a
kultúraelmélet, a kultúraközvetítés és a közösségfejlesztés, az iskolai nevelés és a közösségi művelődés szempontjából adekvát tartalmaira épül, figyelemmel a Nemzeti alaptanterv követelményeire.
A közösségi művelődésszakos tanár fontos feladata a személyiségfejlesztés folyamatában a társadalmi viszonyok tudatos elsajátítása; a kultúraelmélet és a kulturális antropológia fogalomrendszerével a különféle kulturális entitások meghatározása, azok
felismerése a személyes, lokális, térségi, nemzeti és európai kulturális identitás megismerése és elsajátítása, a helyi cselekvés és globális szemléletmód szerves együtthatásának érvényesítése, a kultúra és az érték kapcsolata, a kulturális másságok értő kezelése
a kulturális funkciók működésének megismerésével, a globalizációból következő multikulturalizmus és nemzeti kultúra helyes arányainak kialakítása, a kultúra és közösség, a
közösség és társadalom, a közösség és csoport, a közösség és lokalitás, a közösség és civil
társadalom elméleteinek megismerése, és a velük kapcsolatos közösségfejlesztési attitűd
kialakítása.
A közösségfejlesztés szellemi tradíciói rávilágítanak arra, hogy milyen elméletek jegyében szerveződik a fejlesztői tevékenység: felülről jövő társadalmi útmutatásként vagy
alulról jövő, közvetlen cselekvésként. A legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadalmi/közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó gondolkodók elméleteinek megismerése szolgálja a szaktudományi kompetenciák jelentős részét.
A közösségfejlesztés szakmódszertani kompetenciái a kapcsolatszervezésre, a helyi
cselekvés ösztönzésére, a partneri együttműködés kiépítésére s a helyi értékek mozgósításának szakmai támogatására vonatkozó tudásokból és hozzáállásokból alakulnak ki.
Mindezek együttese adja a közösségfejlesztési szaktárgyi tudást, melyhez áttekintő képesség, kreativitás és ötletgazdagság, információgyűjtés, módszeres munkavégzés, gyakorlatias feladatértelmezés és nyitott hozzáállás járul módszerkompetenciaként.

1

Az interjú a Szín – Közösségi Művelődés c. folyóirat 2012. év 17/6. számában jelent meg.
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‒ Az elmondottak alapján úgy érzem, jóval szorosabb szálak fűzik a magyar közművelődéshez, semmint azt a hivatali teendői feltételezik.
‒ Ez valóban így van, hiszen már középiskolásként 1971-ben bekapcsolódtam az amatőr színjátszásba, vagy ahogy akkor nevezték: „mozgalomba”. Kezdetben iskolai diákszínjátszó voltam, majd a 70-es évek közepén az akkori egyik legnevesebb fővárosi amatőr csoport, a Metró-színpad tagja lettem, ahol színjátszóként számos előadásban vettem
részt. Közben az EVIG Művelődési Központjában népművelőként is dolgoztam. Ezt követően egy sajátos nevű színjátszó csoportot alapítottam, a „Theátrum Chemotox”- ot,
amely az akkori egri Ho Shi Min Tanárképző Főiskola Budapesti Tagozatán működött.
Itt már alapvetően rendezőként dolgoztam, hiszen a korábbi években amatőr színjátszócsoport-vezetői működési engedélyt szereztem a Népművelési Intézet szervezésében.
A főiskola elvégzése után 1980-ban kezdtem el tanári pályámat a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben mint kulturális nevelőtanár.
Ez egy sajátos iskolai „népművelői” státusz volt, hiszen nem kellett kötelezően tanórákat tartanom, hanem a szakmunkástanulók tanórán kívüli tevékenységét kellett szerveznem, irányítanom. Minden iskolai rendezvényt nekem kellett összefogni, az ünnepi
megemlékezésektől a különböző versenyeken át a szalagavatóig. A kulturális nevelőtanári munkám következményeként lettem 1989-ben – az egyik elsők között bejegyzett
civil szervezet – a Szakmunkástanulók Kulturális Egyesületének (SZAKE) alapító elnöke, amely funkciót 2010 végéig töltöttem be. Az egyesület az elmúlt több mint húsz esztendőben nagyon szerteágazó tevékenységet végzett, hiszen számos országos műveltségi
vetélkedőt (Magyarország az én hazám; Örökségünk, ’48), továbbá megszámlálhatatlan művészeti bemutatót, szaktábort szervezett. Különösképpen a diákszínjátszás terén
voltunk aktívak, melyet az is mutat, hogy idén nyáron tartottuk a 17. színjátszó tábort
Gyomaendrődön.
A Pesti Barnabás Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet sajátos közegében
hoztam létre az ottani diákokból a „Jibraki” Színtársulatot, amelynek előadásai (A fátyol titkai, A tavasz ébredése, Száll a kakukk…, Az elveszett cirkáló) a következő két
évtizedben jó néhány szakmai elismerést érdemeltek ki. Rendszeres résztvevői voltunk
a Csurgói Csokonai Diáknapoknak, a Budapesti Művészeti Hetek rendezvényeinek, és
a kazincbarcikai Ifjú Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra is eljutottunk.
Később ebben az iskolában drámatagozatot is alapítottam, ahol számos ismert diákszínjátszó rendező is kezdte pályáját (Perényi Balázs, Szabados Mihály, Gyombolai Gábor).
Ennek nyomán 1998-ban Keresztúri Józseffel és Uray Péterrel együtt alapítottuk meg
a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskolát (népszerűbb
nevén a KIMI-t) színjáték tanszakkal, amely OKJ-s színészképzést folytat, és amelynek
munkájába az évek során a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumtól a debreceni Ady
Endre Gimnáziumon át a budapesti Vörösmarty Gimnáziumig szinte minden meghatározó drámatagozatos iskola bekapcsolódott. A nyolcvanas évek végén az Amatőr
Színjátszók Országos Tanácsa elnökségének tagja, majd a rendszerváltozás hajnalán
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a Magyar Drámapedagógiai Társaság egyik alapítója lettem – mint a diákszínjátszás
képviselője. 2000 után Novák János felkérésérére és a tagság bizalmából a Gyermek- és
Ifjúsági Színházak Szövetsége (Assitej) elnökségi tagjának is megválasztottak. Többek
között ennek is köszönhető, hogy többször voltam a kaposvári nemzetközi gyermek- és
ifjúsági színházi biennále zsűritagja, 2008-ban pedig válogatója.
A nyolcvanas évek folyamán egyrészt az általam rendezett diákszínjátszó előadások
nyomán, valamint irodalmi és történelemi ismeretterjesztő TIT előadóként jutottam el
a munkásszállásokra, és ismerkedtem meg – ahogy akkor nevezték – a munkásművelődéssel, amelynek tapasztalatai és tanulságai mai napig bennem vannak. A szakmunkástanulók körében végzett – közel három évtizedes közösségépítő és kultúraközvetítő – tevékenység életem meghatározó élményei közé sorolható. Itt elsősorban a Jibraki
Színtársulatra gondolok és minden egyébre (SZAKE, KIMI), ami belőle nőtt ki, és rá
is támaszkodott. Nem is tudom, van e még szakmai pályámnak ilyen erős emocionális
hozadéka, amely ennyire sokrétű és tartós volna. Ez nem egyszerűen szakmailag jó előadások létrehozását jelenttette vagy izgalmas művészi kihívások sorozatát (bár azt is),
hanem olyan közösség létrejöttét, amely az értelmes alkotómunka révén mindenkinek
többletet adott. Aktív részese lehettem jó néhány – igazán hátrányos helyzetű – szakmunkás diák közösségi integrációjának és sikeres életpályára állításának. Leszakadó
gyerekekből többen lettek a Szakma Kiváló Tanulói vagy később Kazinczy-díjas diákok,
illetve sikeres felnőttek. Hihetetlenül erős érzelmi töltetet jelent ez mind a mai napig is.
Valami olyan többletet, elraktározott energiát adott ez a közösség, amire csak a közművelődés mindennapjai képesek, a fáradságos munkától kezdve az együttműködések
hálóján vagy inkább sűrű szövetén keresztül az élmények adásának és művészi átélésének izzásáig. Vagyis megtapasztalhattam, milyen lelki többletet ad minden résztvevőnek a közösségépítő alkotómunka, amelyet az is igazol, hogy nem egy közülük ma már
szülőként eljön zsűrizni, támogatóként segíti műveltségi vetélkedők megszervezését, a
diákszínjátszó táborokat, vagyis az értékek megszületését és továbbélését. Ha van valami, akkor ezért érdemes mindent megtenni – legyen az ember bárhol, tegyen bármit, a
közösségek alkotó energiáit éltetni, működtetni kell.
Az interjút Németh János készítette.
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A hajózástól a drámapedagógiáig1
‒ Egyik korábbi interjúban úgy mutatták be, mint „sokfunkciós ember”. Avasson be minket abba, hogy honnan indult, milyen elképzelései voltak középiskolás korában!
‒ Nem készültem tanárnak és színésznek sem, ezt az is igazolja, hogy a középiskolai
tanulmányaimat a Lékai János Hajózási Szakközépiskolában végeztem, ahol valóban
nem a humán tantárgyak voltak kiemelve. Ugyanakkor csodálatos magyartanárnőm,
Rattner Éva és osztályfőnököm, a történelem szakos Hámori Miklósné (Ági néni) hamar felfedezték, hogy van érzékem az irodalomhoz, történelemhez, versmondáshoz. Így
gyakran kaptam azt a feladatot, hogy különböző ünnepségeken szavaljak, illetve egyegy iskolai ünnepség szervezésébe, rendezésébe is besegíthettem. Bár kezdetben nagyon
izgulós voltam, idővel beleértem ebbe a „szerepbe”, és egyre lelkesebben vettem részt
mindenben, akár egy Petőfiről szóló iskolai verseny megrendezéséről, akár a ballagási
búcsúvers elmondásáról volt szó. Ugyanakkor az itt kapott feladatok hatása máig megmaradt, így nem egyszer fel szoktam idézni a ballagási vers egy jellemző sorát „Ha majd
elindulsz Ithaka felé, válaszd hozzá a leghosszabb utat, mely csupa kaland és felfedezés”
(Kavafisz Ithaka: Somlyó Görgy fordítása).
‒ Ezek szerint már középiskolásként elköteleződött a színjátszás, a színház iránt?
‒ A színház iránti rajongásom igazából nem itt kezdődött, hanem már otthonról „hoztam magammal”. Gyakran jártunk a szüleimmel színházba, ami már egészen kis koromban elvarázsolt. Pedagóguscsaládból származom, és sok művész van a rokonságban
különböző területekről: iparművész ugyanúgy megtalálható, mint színészművész (például Gálffi László). Másrészről középiskolásként részt vettem a Karinthy Frigyes Martinovics című verséből készült műsorban mint címszereplő, amely az első nyilvános,
iskolán kívüli szereplésemet jelentette. A színjátszás ebben az időszakban annyira kezdett érdekelni, hogy a középiskola vége táján elkezdtem színjátszó csoportot keresni. Így
kerültem a kőbányai Pataki Művelődési Ház színjátszókörébe, melyet akkoriban Bácskai Lauró István filmrendező vezetett. Ez volt az első amatőr csoport, ahol dolgoztam,
és ennek révén kerültem be, mint statiszta a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági
filmbe (rendezte: Bácskai Lauró István). Ma is meg lehet nézni, ott állok az állatkerti
majomketrec előtt mint látogató.
Később az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő Metró Klubban működő Metró
Színpad felé vettem az irányt, ahol Mészáros Tamás színikritikus (később a Vígszínház művészeti tanácsadója, majd közismert közéleti újságíró) volt a csoport vezetője,
rendezője. Itt több színdarabban játszottam (A Hősnek hűlt helye; Globus show; Az élet
álom). Megismerkedtem továbbá a darabkészítés folyamatával, illetve olyan nagyhatású
amatőrcsoportokat, előadásokat láthattam, mint például a Fodor Tamás vezette Orfeó
1

Az interjú a KIMI megalakulásának 20. évfordulójához kapcsolódóan készült.
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együttes Vurstlija, vagy a JATE Paál István által rendezett Petőfi rock, illetve Kőműves
Kelemen című produkciók. Ráadásul megnyílt előttem egy addig ismeretlen kulturális
horizont is, ami a korszak alternatív kultúráját jelentette. A Metró Színpadon olyan tehetséges emberekkel kerültem kapcsolatba, mint például a később színészként dolgozó
Tahi József, Újváry Zoltán, Kósa Béla, Kristóf Kata, vagy a zenekritikussá lett Marton
László Távolodó, a rendező Antók Csaba, illetve a rádiós Liebhart Ágota, valamint a 100
Folk Celsius hegedűse, Mikes Attila.
‒ Valahol úgy nyilatkozott, hogy valójában azért kapcsolódott be az ún. színjátszó mozgalomba, hogy a rendezés alapjait megismerhesse. A színművészeti főiskolára nem jelentkezett?
‒ Nem, nem éreztem magamban annyi elhivatottságot és tehetséget, hogy ezt megpróbáljam. De az ún. amatőr mozgalomba való bekapcsolódásommal párhuzamosan elvégeztem a Népművelődési Intézet amatőr rendezői kurzusát, ahol többek között Keleti István,
Dévényi Róbert, Fodor Tamás, Debreceni Tibor és Máté Lajos tanítottak. Ez a tanfolyam
adott végül örök elköteleződést számomra a színház, a színjáték és a drámapedagógia
mellett. Nem meglepő, hogy a katonaságnál, ahol a később Kossuth-díjas színésszé váló
Bezerédi Zoltánnal egy században voltunk, bekerültem a lakatanya „színművészetire előfelvételt nyert” csapatába, ahol Máté Gábor a Katona József Színház mai igazgatója volt a
szellemi vezető. A laktanyán belüli sikereink nyomán a későbbiekben mi láttuk el művészeti műsorral az egész hadosztálynál lévő bajtársainkat, így sokat utaztunk az országban.
A katonaság után az egri főiskola akkor induló budapesti tanárképző tagozata magyar−történelem szakára mentem. Itt rögtön felfigyeltek a színjátszás iránti érdeklődésemre, így Gyurkó Lászlóné, aki a magyar szak egyik vezetőoktatója volt, rám is bízta
a november 7-i műsor megrendezését. Hamar összeverbuváltam egy csapatot, akikkel
formabontó módon nem egy hagyományos emlékműsort állítottuk színpadra, hanem
a Kőmíves Kelemen motívumát felhasználva a nagy célok érdekében tett áldozatvállalás
problémáját jártuk körül. A csapat később is együtt maradt, és Teátrum Chemotox néven
szerepelt tovább. Ezt a nevet az egyik sikerdarabunk, Čapek Rovarok élete című műve
alapján maradt rajtunk. Ez volt az első igazi színdarab, amit rendeztem, és a következő
években különböző előadások készítése során itt tanultam meg azt, hogy milyen összetett feladatokat jelent egy csoport vezetése, egy előadás létrehozása. A Chemotox élén
eltöltött időszak is sok kiváló, tehetséges emberrel hozott össze. Együtt dolgoztam így az
irodalmi életben és a színházi világban tevékenykedő Lőkös Ildikóval, Garaczi Lászlóval, Németh Gáborral: a felsőoktatásba kerülő Vilcsek Bélával, Estók Jánossal, Bernáth
Lászlóval: valamint a későbbiekben a közoktatásban vezetőként dolgozó Csikós Máriával, Gáti Gabival és a drámatanárrá lett Nagy Károllyal és a tragikusan fiatalon elhunyt
Hollósi Gábor rádióbemondóval. Az itt szerzett szakmai tapasztalatok jelentős mértékben meghatározták a későbbi színházinak nevezhető munkáimat. (A színjátszókörünk
elnevezését aztán évekkel később az akkor főiskolára járó Faragó Csaba, a Vörösmarty
Gimnázium későbbi magyar−drámaszakos tanára felélesztette, és új darabokat csináltak
Teátrum Chemotox védjeggyel.)
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‒ Avasson be bennünket abba a folyamatba, amely megmutatja, miként lett drámapedagógus!
‒ Kicsit zavarban vagyok, amikor drámapedagógusnak tekintenek (persze van ilyen
diplomám), de valójában én inkább rendezőtanárnak tartom magam. Ennek kezdete – a
főiskolai évek után – különös módon a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolához köthető. Itt kezdtem el dolgozni úgynevezett kulturális nevelőtanárként 1980-ban.
Ez azt jelentette, hogy állandó kötelezően ellátandó tanóráim nem voltak, de gyakran
jártam be a hiányzó kollégákat helyettesíteni. Ennek következtében viszonylag hamar
nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a különböző osztályokban tanuló gyerekekkel.
Ez is a magyarázata annak, hogy 1981 tavaszára sikerült az érdeklődő diákok közreműködésével megszervezni az iskolai diákszínpadot, ahol az első előadásunk a mindössze
15 perc hosszú Szent János éjszakája című mű volt. A következő darabunk a nagy szakmai elismerést hozó Fátyol titkai volt, 1983-ban. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk különböző szakemberektől, például Nánay Istvántól, aki nem kevesebbet
állított, mint hogy ezt a darabot „ennél jobbat még profi előadásban sem látta”. Majdnem
hatvanszor adtuk elő, rendszeresen léptünk fel vele például munkásszállásokon, ahol
mindig hatalmas sikert arattunk vele. Ez a gyakori siker a játszóknak hatalmas élményt
és rutint adott, fantasztikus közösséggé kovácsolta a csapatot. És megszülettet a név is:
Jibraki, amely a nyilvánosság számára fenntartott magyarázat szerint a Jeles Iskolai Barátok Részére Alakult Közösség rövidítése, bennfenntes információk szerint pedig egy
sajtóhiba, hiszen egy szövegkönyben helytelenül írt Jobbra ki! instrukcióból lett. Olyanok indultak el az együttesből a hivatásos színház világába, mint a sokáig a Nemzeti
majd Pesti Magyar Színházban dolgozó Tóth Sándor vagy Nagyváradi Erzsébet, vagy az
operettszínész, Ulmann Zsuzsa, illetve a sokféle alternatív előadásokban szereplő Ficzere Béla. De más vonatkozásban említhetném Vécsi Tibor nevét is, aki a fővárosi alternatív művészvilág közismert alakja lett, vagy az újságíró Kiss Sándort és a grafikai pályát
választó Győrfi Zsoltot.
1984-ben ismét új darabbal rukkoltunk elő, ám ennek olyan volt a témája és a megvalósítása is, hogy nem mertük iskolai keretek között bemutatni. A tavasz ébredése című
előadásunkról nem véletlenül írta akkoriban a Színház című lapban Dévényi Róbert a
következőket: „A vállalkozás tiszteletet parancsolóan merész. Provokál. Tabukat döntöget. Szülői és pedagógusi érzékenységet sért. Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel nem
lehet szót érteni. Képmutatók, elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a nyers
valót. Az egész, a megszenvedett élmény erejével hat.” Őszintén visszagondolva valóban
provokatív előadást hoztunk össze.
Meghatározó lépés volt a pedagógusi munkámban ennek a színjátszókörnek a megalakítása, hiszen az nagyon hamar világossá vált, hogy itt nem csupán egy-egy új előadás létrehozása a cél, hanem elsősorban az együttlét, a közös program, a közös alkotás,
mely igazi közösségkovácsoló élmény tanárnak-diáknak egyaránt. Mellesleg az itt folyó
tevékenységek – mai terminológiáink szeirnt – remek módon fejlesztik a kreativitást, a
kritikai gondolkodást, a kommunikációt és a kooperációs technikákat. Ezek a készségek
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pedig – miként a pedagógiai szakirodalom rögzíti – nem csupán valamennyi tantárgy
tanításának-tanulásának esetében elengedhetetlenek, de az élet számos más területén is
nagyon eredményesen hasznosíthatók. Ugyanakkor ezek a készségek tulajdonképpen a
drámapedagógiai munka alapjait is jelentik.
‒ Mely megfontolások nyomán és miként jött létre a Pesti Barnabás Szakközépiskolában
az ún. irodalmi-drámai tagozat?
‒ Az 1990-es évek eleje az iskolai innovációk az új képzési formák és tagozatok elindításának időszaka volt. A Jibraki szakmai sikerei után merült fel bennem egy iskolai
drámatagozat indításának ötlete. Szerencsémre ezt a kezdeményezésemet az igazgató
asszony is támogatta, egyedül az volt a kérése, hogy ezzel párhuzamosan aktívan működjek közre egy biológia-kémia tagozatos osztály megszervezésében. Ebben az időben
még nem voltak olyan szigorú szabályok a tagozatalapításra, mint manapság, így kön�nyen találtunk megoldást arra, hogyan is hozzunk létre egy élelmiszeripari szakközép
és szakmunkásképző intézetben egy drámatagozatos specializációt is. Komoly feladat
volt az első osztály tanulóinak megszervezése. E munkában sokat segített az, hogy ebben az időszakban óraadó tanárként a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban is
dolgoztam, ott tartottam drámaórákat. Ráadásul segítséget kaptam az ottani akkori
igazgatótól (Tihanyi Katalintól, aki maga is valaha diákszínjátszó csoportot vezetett),
hogy azoknak, akik a felvételi során nem kerülnek be a gimnáziumba, javasolják a Pesti
Barnabásban induló drámatagozatot. Ezzel a lehetőséggel szerencsére sokan éltek is, így
könnyedén feltölthettük a drámás osztályt, sőt a biológiai−kémia tagozat is létrejött.
A drámatagozat működésének anyagi feltételeit az iskolai kezdeményezésre létrehozott ún. Cziegler Alapítvány teremtette meg. Az alapítványnak köszönhetően volt anyagi lehetőségünk kiváló szakmai tanárokat bevonni a munkába. A teljesség igénye nélkül
néhány név a kezdeti és a későbbi időkből: Uray Péter, Perényi Balázs, Kovács Áron, Bíró
Krisztina, Őze Áron, Horgas Ádám, Szabados Mihály.
‒ A Pesti Barnabásban létrehozott dráma tagozat után miért érezte szükségesnek a Keleti István Művészeti Iskola létrehozását?
‒ A meghatározó motívum az volt, hogy fontosnak tartottam, hogy az iskolán belül
növekedjen a tagozat, a képzés önállósága. 1995–96 táján a Pesti Barnabásban végzett
munka mellett a Török Pál utcai Pinceszínház munkájába is bekapcsolódtam. Ekkor
rendeztem az első zenés gyermekdarabot is, a Pán Pétert, amelyben a Jibrakisok mellett a drámatagozat több diákja is szerepelt. A színházi szereplések meghatározó elemei
voltak a képzésnek, de az iskolai keretek sokszor (szervezési vagy anyagi) gátat szabtak a
szakmai lehetőségeknek.
Ez idő tájt vont be a Magyar Drámapedagógiai Társaság az alapfokú művészeti oktatás
színjáték tanszaka számára készülő tantervek véleményzésébe. Ennek nyomán merült
fel az a gondolat, hogy az iskolavezetésben (ahol már több éve igazgatóhelyettesként dol115
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goztam) és a drámás képzésben szerzett tapasztalataimat felhasználva egy önálló művészeti iskolát is létre lehetne hozni. Kezdetben ez csak egy kósza ötletnek tűnt, de később, amikor megtanácskoztam Keresztúri Józseffel, a Vörösmarty Gimnázium dráma
tagozatának akkori vezetőjével, ő támogatásáról biztosított, sőt időközben a terv megvalósításához Uray Pétert – aki akkor már elismert táncpedagógus és rendező volt, és a
drámatagozaton is tanított – is meg tudtam nyerni.
Eben az időben már valóban „többfunkciós ember” voltam, mert dolgoztam a mai
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) két elődintézményénél is (OKI, KÁOKSZI), így
több oldalról kaphattam szakmai segítséget a létesítendő iskola pedagógiai programjának elkészítésében, illetve az engedélyezési eljárás elindításában. Komolyan támogatta
a munkámat Kóbor Zoltán, aki akkor egy alapítványi fenntartású középiskolát (VIK)
vezetett. Ez adta a konkrét ötletet ahhoz, hogy a létrehozandó iskola alapítványi fenntartású legyen.
Amikor a Keresztúrival és az Urayval hármasban leültünk az alapítás részleteit megbeszélni, akkor derült ki, hogy Keresztúri Jóskának van egy korábban létrehozott osztályalapítványa, az „Ab esse ad posse”, amely tevékenységi körének egyik pontjába beleérthető volt egy önálló drámás iskola létrehozása is. Így máig ez az alapítvány a fenntartója
a KIMI-nek. Valamikor 1998 május−júniusában készültek el az engedélyezési dokumentumok, és adtuk be a 9. kerületi önkormányzathoz. Azért ide, mert az volt a tervünk,
hogy a Pinceszínház legyen az iskola székhelye. Többek között ezért is lett az iskola
névadója Keleti István, mert ő itt több évtizeden keresztül nagyon sikeresen dolgozott.
A beadott engedélyezési kérelmünket az önkormányzat azonban elutasította, mivel a
Pinceszínház jövőjét illetően más elképzelései voltak. Fellebbeztünk, és székhely után
kellett néznünk a kerületben. Azért itt, mert mindenképpen el akartuk ’98 szeptemberében indítani a képzést, és máshol már kicsúsztunk volna az időből. Végül a helyzetet
az oldotta meg, hogy egy külföldön tartózkodó ismerősünk lakásába jegyeztettük be az
iskolát.
Kezdetben így is csak egy háromhónapos ideiglenes indítási engedélyünk volt, majd
ezt hosszabbítgattuk időről időre. De a lényeg, hogy végre megalakulhatott a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola, ami mára valójában nem
egyetlen iskola, hanem egy iskolahálózat.
‒ Hogy kell ez utóbbit érteni? Hogyan vált a megalakuló kis intézményből egy iskolahálózat?
‒ Első körben az iskola az alapfokú oktatás színjáték tanszakának indítására kapott
lehetőséget, a Pesti Barnabás iskolában, illetve a Vörösmarty Gimnáziumban. Az első
tanév során – látva a KIMI-s drámatagozatok szakmai lehetőségeit – az ország több elismert drámatagozata (a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium, a Miskolci Zrínyi Ilona
Gimnázium vagy a Debreceni Ady Endre Gimnázium) is megfogalmazta, hogy szívesen
csatlakozna az Intézményhez. Erre végül is a szükséges engedélyek megszerzését követően 1999 őszén sor is került. Ezzel a bővítési munkák azonban még nem zárultak le, sőt
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új inspirációt kaptak, mert több telephely szorgalmazta, hogy hozzuk létre az érettségi
utáni képzést is azok számára, akik a drámával magasabb szinten szeretnének foglalkozni. Erre a lépésre végül is 2000-ben került sor. Az újabb bővítési munkát az időközben az
iskolához kerülő Hancock Márta koordinálta, így akadt egy olyan segítségem, aki jogszabályismereteivel és szakmai precizitásával garanciát jelentett nemcsak az új képzési
terület beépítésére, hanem a végleges működési engedély kiadására is. A színészképzés
szakmai programja a Szentesről Budapestre költöző és a KIMI-ben főállásban dolgozó
Keserű Imre irányító munkája nyomán alakult ki a gyakorlatban. Mára pedig a fentieken
túl már a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, a Weöres Sándor Gimnázium,
a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium is része a KIMI-nek.
‒ Mit tart – az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő KIMI – legfontosabb
szakmai eredményének?
‒ A legfontosabb bizonyára az, hogy közel két évtized alatt számos diákot nevelhettünk a dráma és a színház eszközeivel tudatosabb, a művészeti és a társadalmi élet iránt
érdeklődő felnőttnek. Módszereink nyomán feltehetően többet tudtak meg önmagukról,
társaikról, és fejlődhetett társas kultúrájuk, kreativitásuk, kommunikációjuk, valamint
kritikai gondolkodásuk is. De az iskolát nemcsak a diákok oldaláról tekintem tanulási
terepnek, hanem a drámatagozatokon tanító tanárok vonatkozásában is. Ezt igazolja,
hogy számos közös iskolai rendezvényt honosítottunk meg, ilyen például Kilincs fesztivál, ahol a vendéglátó iskolákhoz a tagozatok képviselői (tanárok és diákok) egy közös szakmai hétvégére látogatnak el, hogy betekintést kapjanak az ott folyó oktatásba és
megismerhessék egymás szakmai munkáját. Sokat tettünk a tanáraink továbbképzéséért
is, így a Színművészeti Egyetemen egy önálló osztályban végezte el a drámapedagógia
szakot 15 gyakorló drámatanárunk. Arra is jó példa továbbá a KIMI, hogy a versengés
helyett az együttműködés akár rövid- és hosszabb távon is sikeresebb lehet. Ezt egyrészt
a tanáraink közös munkájával írt tankönyvvel , az időközben az oktatáspolitikai által
elfogadott drámaérettségivel, a létrejövő dráma OKTV-vel is igazolni lehet, másrészt azzal a temérdek élményt adó drámás-színjátékos órával és közösségépítéssel, díjakkal,
elismerésekkel, amit a KIMI-s diákok az elmúlt évtizedek diákfesztiváljain nyertek. És
„hab a tortán” az a jó néhány közismert színművész (például Borbély Alexandra, Ficza
István, Földes Eszer, Lábodi Ádám, Lovas Rozi), akik valaha a KIMI padjait koptatták.
Az interjút Pásztor Csörge Andrea készítette.
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Írások
Az oktatáskutatás és -fejlesztés irányai és a TÁMOP-projektek
K+F területei1
Bevezetésként röviden ismertetném az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tevékenységét, bár reményeim szerint sokan ismerik az Intézet munkáját legalább általánosságban. Az OFI arculata az elmúlt fél évtized során sokat változott, de a jelenlegi formáját
az elmúlt másfél évben nyerte el.
Az Intézet kutatási-fejlesztési tevékenysége szempontjából a legfontosabb szervezeti
egységei azok a központok, ahol a tudományos teljesítménnyel bíró anyagaink készülnek. Ezekből a résztvevők itt ízelítőt kaphatnak.2
A mai napot a Jelentés a magyar közoktatásról 2010 című kötet sajtótájékoztatójával
kezdtük, amelyben – többek között – azon kutatók3 munkái is megtalálhatók, akik az
országos szakmai konferencia programjának közreműködői.
A K+F jellegű tevékenység mellett pedagógiai szolgáltatásokat is végzünk. Ezen a területen az Országos Tudományos Diákköri Tanácsot, az Eurydice Irodát, az Arany János Programirodát és az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálatot említhetem. Új elemként
van jelen a Nemzeti Tehetség Program, amely az Oktatásért Közalapítvány megszűnését
követően került hozzánk. A továbbiakban mi koordináljuk azokat a pályázatokat, amelyek a különböző tanulmányi versenyekhez kapcsolódnak, és korábban az Oktatásért
Közalapítvány hirdetett meg. Intézetünk fontos kutatás-fejlesztést és pedagógiai munkát
segítő szolgáltató tevékenységét végzi az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is.
Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb változása, hogy az Intézet alapfeladatai mellett
a tevékenységeink között nagy súllyal jelentek meg az európai uniós projektek, amelyek
lényeges plusz bevételi lehetőséget biztosítanak számunkra. Közülük természetesen legfontosabb a TÁMOP 3.1.1, amely a „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció” címet
viseli. A projekt most érkezett el disszeminációs szakaszába, így nem véletlen, hogy sorra jelennek meg köteteink, s kapnak nyilvánosságot kutatási és fejlesztési eredményeink.
A TÁMOP 3.1.1 projekt egy részét kapta Intézetünk, a fő kedvezményezett az Educatio
Kft. volt. Ez a projekt – számos probléma megoldását követően – mára már célegyenesbe
került. A következő két és fél hónap után úgy tudjuk lezárni, hogy nemcsak a projekt
tervezésekor kollégáink által meghatározott és jóváhagyott programok valósulnak meg,
1

Az írás eredeti változata az Új Pedagógiai Szemle 2011/10. számában jelent meg.

2

A konferencia résztvevői a TÁMOP 3.1.1 projekt kiadványait kapták kézhez.

Az OFI-ban K+F tevékenységgel a Fejlesztési és Innovációs Központ, valamint a Kutatási és Elemzési Központ munkatársai foglalkoznak.
3
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hanem kiegészülnek számos olyan elemmel, amelyek az eddig elvégzett kutatások új,
intelligens feldolgozását jelentik.
E területen végzett tevékenységünk is azt igazolja, hogy Intézetünk alapvető intellektuális tartalmát a „kutatás és fejlesztés” jelenti – most és remélem a későbbiekben is.
A K+F jellegű tevékenységek szempontjából meghatározó jelentőségűek a tényeken
alapuló oktatási elemzések kapcsán létesített adatbázisok és adatbázis-feldolgozások:
nem lehetne enélkül hatékonyan szolgálni és támogatni sem az oktatásirányítást, sem
pedig az oktatáselemzési tevékenységet. Az OFI rendelkezésére álló adatbázisok az oktatás-nevelés teljes spektrumát felölelik, különösképpen figyelve azokra a regionális, területi problémákra, amelyek számos projekt tartalmi elemét képezték.
A projekt egyik sajátos elemeként jelennek meg az egyes kutatásokhoz kapcsolódó
oktatáspolitikai javaslatok. Világos, hogy az elvárások most más oktatáspolitikai nézőpontból fogalmazódtak meg, mint 2006, 2007 és 2008 táján, de mind történetileg, mind
intellektuálisan nagyon fontos, hogy az ezekben az időszakokban feltárt eredményeket
hogyan tudja napjaikban hasznosítani az Intézet.
A jelen legfontosabb tevékenysége, hogy Intézetünk hozzákezdett a Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervekkel kapcsolatos munkálatokhoz. Egyelőre még nem a
tartalmi kidolgozásról van szó, hanem a kerettantervek működési feltételrendszerének
azonosításáról. A megszülető dokumentumok – a tervek szerint – Intézetünk honlapján
lesznek tanulmányozhatók.4
Az OFI nemcsak a köznevelés, közoktatás területén, hanem a felsőoktatás területén is
visz projektet. Ezek közül legismertebb a TÁMOP 4.1.4 „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” – amely a konferencia második napjának témája.
Már befejeződött, de nagy jelentőségűnek tekintjük a TÁMOP 4.1.3-as projektet
„A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése”, amely a központi validációs
rendszer és az országos képesítési keretrendszer kidolgozását tűzte ki programjául.
Szintén rendkívüli horderejűnek gondolom a TIOP 1.1.2-t „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban”, amely egy hihetetlenül nagy informatikai beruházás volt
az Intézet életében. A projekt megvalósításának köszönhetően olyan szerver-parkkal
rendelkezünk, amely egy szerveren tudja tárolni minden korábbi anyagunkat, amit részben az OFI-tól, részben pedig a korábbi Felsőoktatási Kutatóintézettől – a Professzorok
Házától – és más intézetektől tudtunk összegyűjteni. Nemcsak egyszerű tárolásról van
szó, hanem olyan aktív hozzáférési lehetőségről, amely minden eddiginél jobb informatikai feltételrendszert biztosít az Intézet számára.
A TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt „Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a
digitális kompetenciák fejlesztéséért” az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumhoz
kapcsolódik. A legjelentősebbnek – a sajtó által is sokszor idézett –, az olvasás népszerűsítésére tett kísérletet említeném, mert ez olyan jelentőségű változást eredményez/eredményezhet, amely a társadalmi felzárkózást és a tanulói integrációt is elősegítheti.
4
Ilyen céllal került fel az Intézet honlapjára (www.ofi.hu) például a 3 éves szakiskola közismereti programja, amelyet az
iskolák letölthetnek és a 2011/12-es tanévben kipróbálhatnak.
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Ami a jövőt illeti, a tervezés jelenlegi stádiumában úgy tűnik, hogy a TÁMOP 3.1.1
program következő, második ütemének fő kedvezményezettje Intézetünk lesz. Ez azt
jelenti, hogy nagyon lényeges és nagyon jelentős költségvetésű programokat fogunk koordinálni. Ezek közül az egyik a közoktatás egész területére vonatkozó tartalmi standardok meghatározása lesz. A szaktanácsadói rendszer kidolgozását, az ehhez kapcsolódó
tartalmi eljárásokat, a standardok megszületését ez a projekt tudja majd lehetővé tenni,
ezzel is jelezve, hogy a minisztériumi háttérintézmények feladatmegosztásában Intézetünk a tartalmi fejlesztéseket fogja végezni.
Ide kapcsolódik a harmadik nagy feladat, a komplex pilotprogramok, kísérleti programok kipróbálása, elemzése. Valójában e területhez sorolhatók az Intézet azon tevékenységei is, amelyek az oktatásirányítási döntések szakmai előkészítéséhez kapcsolódnak.
Ebben a projektben az egyik legjelentősebb vállalkozásnak azt tartom, hogy a korábban elindított programokat is elkezdjük vizsgálni. Ez nagyon érdekes és hasznos lehet
nemcsak abból a szempontból, hogy mi valósult meg, hanem a további projektek tervezése, eredményes kivitelezése szempontjából is. Úgy tűnik, hogy végre eljutottunk odáig, hogy nemcsak megcsináljuk a programokat, hanem annak eredményességét és hatékonyságát is vizsgáljuk. Ez akkor is lényeges, ha az eredmények nem mindig a vártnak
megfelelőek. De a dolgunk természetesen az, hogy a valóságot kutassuk és vizsgáljuk, és
az eredményeket hasznosítsuk.
A másik EU-s projekt – amelynek úgy tűnik, hogy fő kedvezményezettje szintén az
Intézet lesz – a pedagógusképzésekhez kapcsolódik. Itt egyelőre még számos dolog tisztázatlan, de az biztos, hogy az új Köznevelési Törvény tartalmi szabályozásához kapcsolódó pedagógusképzések áttekintését, szervezését, valamint az ehhez tartozó fejlesztési
feladatokat kapja az Intézet.
Mindez azt jelenti, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a továbbiakban egyszerre kíván megfelelni annak a szándéknak, hogy:
egyfelől a kutatás-fejlesztés minisztériumi támogatásának háttere és centruma legyen,
másfelől pedig a pedagógusképzések, továbbképzések és szaktanácsadói rendszer kiépítésével megvalósítsa azt a régóta kívánt pedagógiai gyakorlatot: amelyben a szaktanácsadás, a segítés és mentorálás a fejlesztő értékeléshez kapcsolódó elemeivel hozzájárul a minőségi oktatáshoz. Mai konferenciánk címeként is ezt fogalmaztuk meg:
Fejlesztés a minőségi oktatásért. Reméljük, hogy az európai uniós projektek gyakorlati
végrehajtásával elő tudjuk segíteni a minőségi oktatás garanciáit.
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A kísérleti tankönyvek és a Nemzeti Közoktatási Portál
fejlesztése1
Egy új világban élünk! A globalizációs folyamatok mellett az infokommunikáció és
digitalizáció hihetetlen gyorsaságú terjedése is bizonyítja, hiszen ma egy nap leforgása
alatt több mobiltelefont adnak el, mint ahány gyermek születik.
A XX. század második felében és a XXI. század első éveiben bekövetkezett társadalmi
változások komoly kihívás elé állítják az európai oktatási rendszereket. A tudásközpontú társadalomban alapvetően megváltozott a tudás szerepe, értelmezése és létrehozásának módja. A tudás a gazdaság meghatározó hajtóerejévé vált, termelése pedig már
elsősorban nem egyéni teljesítményeknek, hanem különböző tudástermelő csoportok
hálózatos munkájának köszönhetően valósul meg.

Újgenerációs tankönyvek
A magyar kormányzat 2010-ben meghirdette az állami szerepvállalás növelését, és ebből
adódóan a 2011-ben elfogadott nemzeti köznevelésről szóló törvényben2 kötelezettséget vállalt arra, hogy 2013-tól felmenő rendszerben az első osztálytól kezdődően térítés- mentessé
teszi a diákok számára a tankönyvhöz való hozzájutást. A hatályba lépett új tartalmi szabályozók (NAT és kerettantervek3, irányelvek4) új irányokat szabtak, előtérbe került az európai
kulcskompetenciák fejlesztésének a nemzeti hagyományokra épülő műveltségterületi tartalmakkal való egyensúlyba hozása. További célkitűzésként fogalmazódott meg olyan értékelvű nevelés középpontba állítása, amely hosszú távon az egyéni és közérdek összhangjának
megteremtését és a társadalmi összetartozás érzésnek megerősítését eredményezi.
Az új kihívásokra válaszul megszületett legújabb tankönyvek közös jellemzői az egész
életen át tartó tanulás (LLL) és a minden helyzetben való tanulás (LWL) paradigmái, az
IKT-eszközök széles körű alkalmazása, továbbá a strukturált tervezésű interaktív okta- tás
tapasztalatainak beépítése, illetve a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos
térnyerése. Ezzel párhuzamosan az új produktumok egyre jobban eltávolodnak a korábbi
tankönyvi elképzelésektől, hiszen az ismeretek egyszerű közvetítése helyett a tanulási képességek fejlesztése került a középpontba. Ezen belül is kiemelhetők az olyan tankönyvek,
amelyek az értelmes tanulást (meaningful learning) lehetővé tevő megoldásokra koncentrálnak5, illetve a különböző műveltségi területeken és helyzetekben megszerzett tudás alkalmazhatóságára, átvihetőségére fókuszálnak.6
1
Az írott változat megjelent: Bencze Lóránt (szerk.): Polgári nevelés – digitális oktatás. Magyar Nyelvstratégiai Intézet,
2014. 21–27. Az írás a tankönyvfejlesztés kezdetén készült, melynek értékelése hosszabb időtávot igényel.
2

Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (2014.09.17)

3

Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR http://kerettanterv.ofi.hu/ (2014.09.17)

4

Letöltés: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM (2014.09.17)

5

Zemplén Gábor (2011): Tudománytörténet és a tudomány oktatása. Iskolakultúra, 10–11. sz. 68–124.

6

Molnár Gyöngyvér (2002): Tudástranszfer. Iskolakultúra, 2. sz. 65–74.
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Hazánkban az oktatási kormányzat 2013-ban bízta meg az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézetet, hogy K+F7 keretében kezdjen hozzá a tudásközvetítő médiumok (tankönyvek,
digitális tanítási, tanulási eszközök, tudástárak stb.) új generációjának fejlesztéséhez.
Az időközben kidolgozott koncepció fókuszában a megváltozott tudás- és tanulásfelfogás, a tevékenységre ösztönző tananyag-feldolgozás, az életkorhoz igazodó nyelvezet és
pedagógiai eszközrendszer van.
A koncepció arra is kitér, hogy a tankönyveknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a
motiváció felkeltésére, a téma lényegét bemutató bevezető, valamint az előzetes ismeretek feltárását elősegítő önálló vagy csoportos feladatok rendszerbe illesztésével. Továbbá arra, hogy az ismeretanyag megfelelő strukturálása és a problémafelvető szövegek,
ábrák, grafikonok, a tanulói reflektálásra ösztönző feladatok, kérdések is támogassák
aktívan a tanulást, valamint járuljon ehhez hozzá a tankönyvek arculata is. A tankönyvkészítés egyrészt csoportmunkában valósul meg (pedagógiai, szakmódszertani fejlesztő,
gyakorló pedagógus, digitális szakember részvételével), másrészt az egyéves kipróbálási
tapasztalatok beépítése révén a kutatók, fejlesztők, valamint a gyakorlatban dolgozók
hálózatának közös fejlesztési (tanulási) eredménye.
A nemrég elindított tankönyvfejlesztési folyamatban a nyomtatott tankönyvek fejlesztésével párhuzamosan egy nagy kapacitású és könnyen hozzáférhető világhálós felület
is kiépül (a Nemzeti Közoktatási Portál). Ez egyrészt azt eredményezi, hogy csökken
a nyomtatott tankönyvek terjedelme, hiszen számos olyan elem (ábra, feladat, kérdés
stb.), amely korábban tankönyvekben jelent meg, ezen az elektronikus platformon keresztül érhető majd el. Ráadásul sokkal attraktívabb látványelemekkel, például 3D-s
változatban. A portál azonban nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a pedagógusok a tanórákon változatos ismeretforrásokat mutassanak be a diákoknak, hanem még interaktív
(web2-funkciós) eszközökkel fokozza is a tanulási kedvet, és a tankönyvek elektronikus
könyvként funkcionálhatnak, valamint a használt mobil alkalmazásokkal lehetőséget
teremtenek a minden helyzetben való tanulásra (lifewide learning).8 Emellett a portálon elérhető és differenciált feladatállomány azt is lehetővé teszi majd, hogy a tanárok
a feladatok személyre szabásával segítsék a tanulást, valamint megbízható visszajelzést
adjanak a tanulók egyéni teljesítményéről.
Az OFI-ban folyó, államilag támogatott tankönyvfejlesztés – szemben a piacvezérelttel – jó néhány szakmai előnyt és pozitív társadalmi hatást is magában hordozhat.
Egyrészt garantálhatja a kerettantervi fejlesztési célok és tartalmak intelligens módon
történő tankönyvi megjelenését, továbbá a tudományos műhelyek (pl. egyetemek) és a
kulturális közintézmények (pl. múzeumok, levéltárak) aktív bevonásának lehetőségét,
valamint a tankönyvfejlesztés összekapcsolását az IKT iskolai alkalmazásának országos
szintű kiszélesítésével és elterjesztésével. Másrészt javulhat a tankönyvek átlagos minősége is, hiszen a folyamatba iktatott minőségbiztosítás (írás+kipróbálás+visszajelzések
+javítás) az egyszeri akkreditációs eljárásnál eredményesebben szolgálhatja ezt. Az is
7

Kutatás és fejlesztés – a kreatív tudás célirányos és rendszerszerű bővítésének programja.

8

Csapó Benő (2006): A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Ikolakultúra, 2. sz. 3–16.
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jelentős előnyként veendő számba, hogy a nagyobb példányszámú nyomtatás gazdaságosabb, továbbá a tankönyvek tartóssá tétele papírtakarékos és környezetkímélő hatású,
a térítésmentes tankönyvek pedig gyorsabban terjedhetnek el, mint a térítéskötelesek, és
ez az oktatási rendszert méltányosabbá teszi.
A tankönyvek új generációjának fejlesztése 2013-ban indult el, és a tervek szerint 2020ra válnak általánossá a köznevelési rendszer számára az ebben a programban készített
tankönyvek. Az idei év folyamán 62, úgynevezett kísérleti tankönyv készült intézetünkben (a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az ember és társadalom, az ember és
természet műveltségterületeken az 1–2., 5–6. és 9–10. évfolyamokra). A kísérleti tankönyvek jelenleg 7%-át fedik le a piacnak.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a tankönyvfejlesztés a gyakorlatban dolgozó tanítók, tanárok, vagyis az Önök közreműködésével zajlik. Ez azt jelenti, hogy csaknem
1500 iskola diákja vesz részt a kipróbálásban, közülük 151 partneriskolaként, 1170 partneriskolai pedagógus bevonásával. Augusztusban jelentek meg a kísérleti tankönyvek
prototípusai, ezeket tovább kell fejleszteni. A most induló fázis a továbbfejlesztési program kipróbálása: az ebben részt vevő tanárokat felkészítjük, ők pedig a munkanaplók
folyamatos vezetésével, kérdőívek kitöltésével visszajelzik a könyvek használata során
szerzett tapasztalatokat. A visszajelzések mellett kívülről is próbálunk tudást bevonni
a munkába: tankönyvírók, tankönyvfejlesztők részvételével november közepén rendezünk egy nemzetközi konferenciát a tankönyvfejlesztésről, mert szeretnénk, hogy ha a
világban bekövetkező változásokat megismernék a mi tankönyvfejlesztőink, tankönyvíróink. Tehát az állami szerepvállalás ezen a területen azt jelenti, hogy az állam megpróbálja a maga eszközeivel a tankönyvek minőségégét is javítani. Ennek fontos eszköze
a kísérleti könyvek kipróbálása, a kipróbálásban részt vevő tanárok fejlesztése, továbbá
maguknak a tankönyvfejlesztőknek a fejlesztése is.
Fontos kiemelni, hogy az újgenerációs tankönyvek folyamatos továbbfejlesztését az intézet széles körű szakmai tevékenységrendszerrel is támogatja. Így készülnek – többek
között – módszertani segédleteket (tanmenetek, tanári kézikönyvek), az ősz folyamán
pedig folytatódnak a tájékoztatók, felkészítések. Ez utóbbiak célja annak a tankönyveként
50 pedagógusnak a felkészítése és támogatása, akik a legrészletesebben és legalaposabban
fogják majd bírálni a könyveket annak érdekében, hogy minél hatékonyabban vissza lehessen csatolni a korrekcióhoz a gyakorlati kipróbálás során keletkezett tapasztalatokat.
Az imént már utaltam rá, hogy a tankönyvfejlesztés nemcsak a nyomtatott tankönyveket illeti, hanem egy minden korábbit meghaladó digitális fejlesztés is elindult: a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása. Ez egy olyan egyszerűen kezelhető webes felület lesz,
amelyen keresztül a pedagógusok egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, regisztráció és költségtérítés nélkül elérhetik valamennyi, már elkészült és jövőben
elkészülő digitális tananyagot és segédletet. Nemcsak a tanárok, hanem a diákok is tudják majd használni a Nemzeti Közoktatási Portált. Ennek kínálatában ugyanis szerepel
majd olyan feladatgyűjtemény, próbafeladatsor, amely otthoni egyéni vagy közösségi
tanulással oldható meg, így a tanulók fejlesztése sokkal differenciáltabban, ha tetszik,
személyre szabottan valósulhat meg. Reményeink szerint a tanulók a Nemzeti Közokta126
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tási Portálhoz kapcsolódó feladatok megoldásakor esetenként ugyanúgy hálózatba szerveződnek majd, mint a tankönyvek kipróbálása során tanáraik.
Szándékaink szerint ez a vállalkozás nagymértékben fogja segíteni nemcsak a nyomtatott könyvek fejlesztését, hanem a digitális kompetenciák javítását is. Pontosan tudjuk, hogy hazánk fejődése és a világgal való lépéstartás megköveteli, hogy a következő
generáció ebben sokkal jobban teljesítsen, mint a mostani. Ráadásul nekünk, magyaroknak – miként a nemzetközi felmérések is mutatják – különösen nagy lemaradást
kell behoznunk. Jól tudjuk, hogy a munka világában egy informatikailag jól képzett,
megfelelő digitális kompetenciájú embernek sokkal jobb esélyei vannak, mint az e téren
lemaradásokkal küzdőknek. A fejlesztés tehát folyik, a portál próbaüzeme már jövő tavasszal elindul. Ettől függetlenül az OFI honlapján 2014. szeptember 1-jétől elérhetőek
a statikus portál (etananyag.ofi.hu) szolgáltatásai: a tankönyvek, munkafüzetek elektronikus verziói, tanmenetek, óravázlatok, digitális tananyagok (képek, lapozható elektronikus tankönyvek, videók, hanganyagok, játékok, interaktív anyagok). Ebben a munkában megint csak nagyon fontos volt a márciustól szeptemberig terjedő tesztidőszak,
amelyben azokkal a partneriskolákkal, illetve a fejlesztésben résztvevő pedagógusokkal
tudtunk konzultálni, akik segítenek abban, hogy a végleges anyagok garantáltan jó minőségűek legyenek.
Reményeink szerint az általunk elindított fejlesztés jól fogja majd szolgálni az értékelvű, nevelőközpontú iskolát, melyet a 2010 utáni oktatáspolitika megfogalmazott, és
szervesen kapcsolódik a polgári nevelés gondolatához. Hiszen éppen a polgári nevelés
követelménye teszi nélkülözhetetlenné az értékelvű szemléletet, és ebben az iskola egy
olyan nevelőkörnyezet, ahol nem pusztán ismeretelemek jelennek meg, hanem egyszersmind társadalomépítő szocializációs közeg is. Ezért is lényeges, hogy intézetünk folyamatosan más területen is próbál helyt állni. Így került hozzánk az elmúlt évek során a
Köznevelés című folyóirat. Ez havonként, színes formában, a pedagógusok érdeklődésének megfelelően mutatja be az oktatásban, nevelésben lezajló folyamatokat, de ugyanezt
szolgálja – csak elmélyültebben és tudományos megközelítéssel – másik három, inkább
tudományos jellegű folyóiratunk: a Könyv és nevelés, az Educatio és az Új Pedagógiai
Szemle.
Nemcsak a folyóiratokról szólva számolhatunk be kiadói eredményekről, hanem számos új, szerintem megfontolandó tartalmú és hasznos kiadványunk is van. Az egyik az
Ökoiskola, az iskolaszervezésnek a fenntarthatóságra fókuszáló új formáját bemutató
kötetünk. Másrészt pedig egy új kötetben jelenik meg a tanárképzés jövőjéről szóló diskurzus, amely a bolognaitól eltérő tanárképzési struktúra elemeit mutatja be.
Zárásként bemutatom a megújult honlapot, melyen szinte mindent nálunk készülő
szakmai anyagot megtalálnak. Többek között a pedagógiai folyóiratok portálját is. Ez a
honlap nagy lehetőséget ad nekünk arra, hogy a tartalmi szabályzókban meg- fogalmazott nevelési célokat, a köznevelési szempontokat elektronikusan is meg tudjuk jeleníteni. Reményeim szerint ezek ténylegesen támogatják azoknak a társadalmi és oktatáspolitikai kihívásoknak való megfelelést, amelyekről itt szerintem a mai napon még nagyon
sokan fognak szólni.
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Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatási-fejlesztési és
innovációs tevékenysége 2014–2015-ben1
Az Intézet 2014–2015. évei szakmai tevékenységének bemutatása előtt szeretnék kitérni
arra a hazai és nemzetközi kontextusra, amely keretet ad és irányt mutat az oktatási
rendszer fejlesztéséhez. A fejlesztések során ugyanis mindig látóterünkben kell, hogy
legyen az a célrendszer, ahova el kell jutnunk. Mindig tudatában kell lennünk az oktatási rendszert körülvevő kihívásoknak is, amelyben a köznevelés átalakul, folyamatosan
változik, és a különböző igényeknek megfelelően változó tartalmakat és formákat mutat.
Ami a hazai és a nemzetközi hátteret és az oktatáspolitikai irányvonalakat alapvetően
meghatározza, az az Európai Unió 2020-ra megvalósítandó oktatási és képzési stratégiája.
EU célértékkel bíró indikátorok

Magyarország

EU-átlag

EU 2020

2009

2012

2009

2012

célérték

1. Korai iskolaelhagyók (18–24)

11,2%

11,5%

14,2%

12,7%

EU-cél 10%
NRP*-cél 10%

2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők
(30–34)

23,9%

29,9%

32,1%

35,7%

EU cél: 40%
NRP cél 30,3%

3. Részvétel óvodai nevelésben (4 évestől iskolakezdésig)

94,8%

94,5%

92,1%

93,9%

95%

4. Legfeljebb 3 éve végzettek (20–34) foglalkoztatottsági aránya

75,6%

73,4%

78,3%

75,7%

82%

5. Felnőttek részvétele oktatásban/képzésben
(25–64)

2,7%

2,8%

9,3%

9,0%

15%

Szövegértés

17,6%

19,7%

19,7%

17,8%

15%

Matematika

22,3%

28,1%

22,3%

22,1%

15%

Természettudomány

14,1%

18,0%

17,8%

16,6%

15%

EU 2020 célérték

ET 2020** célérték

6. Alapvető készségek (alulteljesítő 15 évesek, 1-es szinten vagy
az alatt)

* Nemzeti Reform Program.
** Education and Training 2020, Oktatás és Képzés 2020, amely egy stratégiai együttműködési keretprogram.

Forrás: Oktatás és Képzés Monitor, Education and Training Monitor, 2013.

Ezek az elvárt arányszámok jól kijelölik a magyar oktatási kormányzat számára a tennivalókat és azt, hogy mely irányokat kell a következő fejlesztési ciklusban látóterünk
1
Az írás a 2014-es és a 2015-ös XVI. és XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciákon elhangzott előadások
összeszerkesztett változata. Az eredeti változatok megjelentek: Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében. In: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben. XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Suliszervíz Pedagógiai Intézet, Debrecen, 2014. november.
Tartalmi és módszertani újítások az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. In: A fejlesztések eredményei és a jövő
stratégiái az oktatásban. XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda
Suliszervíz Pedagógiai Intézet, Debrecen, 2015. november.
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középpontjában tartani annak érdekében, hogy az EU oktatási elvárásainak megfeleljen
az országunk. Nem árt azonban azt is tudni, hogy ezek az elvárások egybeesnek azzal a
hazai céllal, hogy az oktatási rendszerünk minél több, a 21. század kihívásainak megfelelő munkavállaló felkészítését tudja garantálni.
A célok közül a legfontosabb talán az élethosszig tartó tanulásra (LLL) vonatkozó stratégia kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. Ha végiggondoljuk az elmúlt 50 évünket,
akkor azt látjuk, hogy míg 1945-ben a magyar lakosság több mint 50 százaléka földművelésből, 1965-ben pedig az iparból élt, addig 1995-ben a szolgáltatásból, és azóta a
szolgáltatás aránya tovább nőtt. E számadatokból is láthatjuk, hogy a munkavállalók jelentős része már az elmúlt több mint fél évszázadban is rákényszerült pályamódosításra.
Mindez a felgyorsult gazdasági átalakulási folyamatok közegében szinte természetessé
teszi, hogy a következő évtizedekben egy munkavállalónak – akár többször is – pályamódosításra lesz szüksége. Ez pedig csak akkor valósítható meg viszonylag gyorsan és
hatékonyan, ha a most és a következő időszakokban végző iskoláskorú diákok rendelkeznek az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességekkel. A szakmaváltás a következő évtizedek munkavállalói számára már teljesen természetes dologgá válik, így
elfogadhatjuk, hogy az uniós stratégiák elvárásai mögött nagyon előrelátó szakma- és
társadalompolitikai megfontolások is állnak.
A másik lényeges uniós dokumentum a korai iskolaelhagyás elleni stratégia, amit az
utóbbi időben Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia címmel lehet olvasni.
A szakirodalom korai iskolaelhagyónak azt nevezi, aki 24 éves korára nem jutott befejezett általános, illetve szakmai végzettséghez, amely révén be tudna lépni a munkaerőpiacra. Hazai statisztikákból tudjuk, hogy aki csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, sokkal nagyobb eséllyel lesz munkanélküli, mint egy felsőfokú diplomával
rendelkező. Mindez azt jelenti, hogy aki az oktatási rendszerből képzettség nélkül kerül
ki, annak nagyon komoly lemaradása lesz szakmai pályafutása során. Az is nyilvánvaló,
hogy a tankötelezettségi korhatár – a 2011-es köznevelési törvény nyomán – 16 éves korra történő leszállítása nagyon komoly veszélyforrást jelent abban a vonatkozásban, hogy
hazánk nem tudja 10% alá szorítani a végzettség nélküli iskolaelhagyás EU által ajánlott arányát. Itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy nemcsak az EU-s elvárások, de a hazai
társadalompolitikai célok sem engedik meg, hogy a következő évtizedben növekedjen a
munkavállalásra alkalmatlan emberek száma.
Ugyanígy fontos és érthető az elvárás, hogy az adófizetők pénzéből működő oktatási
rendszer sokkal jobban vegye figyelembe azt, hogy az onnan kilépők munkaerő-piaci
szempontból releváns végzettséggel, készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.
Lehet, hogy jelenleg úgy érezzük, hogy az oktatási rendszeren kívüli szereplők, például az iparkamara, különösképpen a szakképzés terén túl hangsúlyos szerephez jutott a
képzési szerkezet és tartalom meghatározásában, és ez sokakat aggodalommal tölt el az
általános műveltségi-képzettségi szint vonatkozásában. Én azonban azt gondolom, hogy
itt is, csakúgy, mint a tanterveknél, működik egy ingahatás, melyben hol az általános
képzés, hol a speciális szakképzés felé mozdul el a mutató. Megítélésem szerint néhány
éven belül beáll egy bizonyos egyensúlyi helyzet, és mindkét célrendszer párhuzamosan
129
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érvényesülni fog. E tekintetben magam is azt vallom, hogy a felsőfokú végzettséget adó
tanárképző központoknak is egyre inkább figyelembe kell venniük a gyakorlati igényeket, és a képzés tartalmait, módszereit ennek mentén kell továbbfejleszteniük.
Egyre fontosabb kihívás lesz tehát a következő években a közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés javítása. Kiemelten fontos a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
roma tanulók helyzetére való reflektálás. Ebben a tekintetben sokat segíthet a kötelező
óvodáztatás bevezetése, mivel ez egy olyan esélyteremtő intézkedés, amely hosszú távon
hozzájárulhat az EU 2020 oktatás- és képzésstratégia e területen megfogalmazott céljainak megvalósításához. Egyidejűleg ez az intézkedés távlatosan elősegítheti a hátrányos
helyzetűek arányának növelését a felsőoktatási végzettséggel rendelkezőkön belül.
A következőkben szeretném bemutatni, hogy hogyan, milyen fejlesztési tevékenységeken keresztül járult hozzá az Intézet az elmúlt években ahhoz, hogy a pedagógusok
egyre színvonalasabb szakmai munkát végezhessenek. Az Intézet által az elmúlt években megvalósított, az Európai Szociális Alap által finanszírozott TÁMOP-projektjeink
mindegyike korábban is folytatott intézeti alaptevékenységhez kapcsolódott. Így a kutatási-fejlesztési, elemzési és értékelési feladatok ellátásához a 3.1.1., a 3.1.2-B, illetve a
4.1.2-B; a szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához a 3.1.5; a közgyűjteményi feladatok
ellátásához pedig a 3.1.15-ös projekt kapcsolódott.
Az Intézet szakmai tevékenységének bemutatása során az első helyre kell tennem
a TÁMOP 3.1.2-B projekt keretében megvalósult tankönyvfejlesztést, amelynek programja a Munkaerőpiaci Alap terhére 2013-ban a 9. évfolyamos Szakiskolai közismereti
tankönyv elkészítésével indult. A megvalósult TÁMOP-projekt célja a kísérleti tankönyvek és a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) fejlesztése volt, amelynek eredményeképp
2014 folyamán elkészült 62, úgynevezett „kísérleti tankönyv” (a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az ember és társadalom, az ember és természet műveltségterületeken
az 1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamokra). 2014 és 2015 során a Magyar nyelv és irodalom,
a Matematika, az Ember és társadalom, az Ember és természet műveltségterületeken kerültek kifejlesztésre a tankönyvek. 2014-ben az 1–2., az 5–6. és a 9–10., a 2015/16-os tanévre a 3., a 7. és a 11. évfolyamok számára készültek kiadványok, és a 2016/17-es tanévben
kipróbálásra kerülnek a 4., 8. és a 12. évfolyamos tankönyvek nulladik változatai is.
Ezzel a munkával párhuzamosan, a 2014 nyarán megjelent kormányrendelet értelmében, az Intézet október 1-jétől átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadót és az Apáczai Kiadót is. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti program keretein kívül mintegy 120-130
könyvet fejlesztettünk, a tankönyvellátási rendszerben több mint 1500 címmel rendelkezünk, és mintegy 10 millió tankönyv kinyomtatását végeztük el a 2015. május–július
közötti időszakban. Ez hihetetlen mennyiségű szakmai munkát jelentett a 2014–15-ös
időszakban, túl azon a nem elhanyagolható szervezeti átalakításon, amit a két, korábban
önálló gazdasági társaság költségvetési intézménybe való beillesztése igényel.
Ami a tankönyvfejlesztés szakmai részét illeti, a célunk – nem csak az OFI-ban fejlesztett kísérleti tankönyvekre, hanem az átvett kiadók tankönyveire is vonatkoztatva – az
volt, hogy megteremtsük a tankönyvek új generációját, amely átmenetet jelenthet a most
megszokott papíralapú rendszerből az új, digitális világ felé.
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Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a tankönyvfejlesztés a gyakorlatban dolgozó tanítók, tanárok aktív közreműködésével zajlott le és zajlik a mai napig. A kifejlesztett
és megjelentetett tankönyvek mennyiségén túl fontosabbnak gondolom még azt a kutatáson és kipróbáláson alapuló fejlesztési modellt, amelynek keretében ez a munka
megvalósult, és amely nemzetközi vonatkozásban is érdeklődést és elismerést váltott ki.
A könyvek fejlesztésének első fázisa egy nemzetközi és hazai tankönyvfejlesztési trendeket vizsgáló kutatás volt, ennek alapján elkészült a tankönyvek fejlesztési koncepciója.
A koncepcióban rögzített elvek mentén íródtak meg – a digitális anyagokkal párhuzamosan – a kísérleti tankönyvek. Ezeket a tankönyveket egy tanéven keresztül több ezer
pedagógus használta, és könyvenként 50-50 kiemelt kipróbáló folyamatosan, óráról
órára munkanapló alapú visszajelzéseket készített. Ezzel párhuzamosan egy pedagógiai munkacsoport arról készített elemzést, hogy a koncepcióban megfogalmazott elvek
és szándékok miként öltöttek testet magukban a kísérleti tankönyvekben. A kipróbálás
tapasztalatai és a pedagógiai műhelyekben folyó elemzésének figyelembevételével megkezdődött a tankönyvek felülvizsgálata, korrekciója. Reményeim szerint a készülő könyvek valóban átmenetet jelentenek a papíralapú és a digitális tananyagok között, hiszen a
tankönyvek új generációjának megteremtését tűztük ki fejlesztési célként. Szándékaink
szerint a jövő tanévre az 1., az 5. és a 9. évfolyamokra olyan javított kiadványok jutnak
majd el a diákokhoz, amelyekre méltán illik majd az újgenerációs tankönyv elnevezés.
A tankönyvek fejlesztésével párhuzamosan – a szükséges pedagógiai kultúraváltás
érdekében – a pedagógusokat is alkalmassá kellett tenni ezen kiadványok és tanulást
támogató eszközök (NKP) használatára. Ennek érdekében készültek a projekt keretében
különféle szakmai, módszertani támogató anyagok, segédletek, és tartottunk számos
továbbképzést, illetve iktattuk be a fejlesztési folyamatba a kipróbálást, 2014-ben közel
ezer, 2015-ben pedig nagyjából 6–700 pedagógus részvételével.
A projekt másik nagy fejlesztési területe a Nemzeti Köznevelési Portál. A Portál olyan
egyszerűen kezelhető elektronikus felület, amelyen keresztül a pedagógusok regisztráció
és költségtérítés nélkül elérhetik a kísérleti könyvekhez kapcsolódó valamennyi, már
elkészült és a jövőben elkészülő digitális tananyagot és segédletet. Természetesen ezzel
a lehetőséggel a Portálra látogató szülők és diákok is élhetnek majd, így is támogatva
azt az oktatáspolitikai célt, hogy az iskola–szülő–gyermek harmonikus együttműködése
megvalósuljon a méltányosabb és eredményesebb oktatás érdekében.
A Portál minden pedagógus számára támogató szakmai háttér- és adatbázisként szolgál arra vonatkozóan, hogy miként tudnak önállóan élményszerű feladatokat szerkeszteni a diákjaik számára, és hogyan tudják azokat differenciáltan delegálni és azonnal
javítani, értékelni a tanórán, megteremtve ezzel a lehetőséget a diákok egyéni fejlődésének nyomon követésére. A Portál egyúttal segíti a tanulók ismeretszerzési, rendszerezési
képességének, valamint digitális kompetenciájának fejlesztését, valamint ösztönzi az új,
tanulók számára is érdekes tartalmak összegyűjtését, feladatsorok összeállítását, lehetővé teszi azok megosztását a kollégákkal, diákokkal.
Miért is jó a diákoknak a Portál? Mert támogatja a tanulás „nyelvének” elsajátítását,
segíti az önálló tanulás készségének fejlesztését, lehetőséget ad – például a most készü131
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lő 10 000 feladat segítségével – tudásuk tesztelésére. Ezzel párhuzamosan támogatja az
együtt tanulás új „tereit”: a tanulók csoportokat, közösségeket hozhatnak létre, ezzel is
támogatva a versenyképes tudáshoz való hozzájutást.
A szülőket pedig abban tudja segíteni a Portál, hogy gyermekeik iskolai tanulási útvonalát végigkövethessék és szükség esetén a Portálon található releváns tartalmakkal és
feladatokkal támogathassák a felkészülésüket.
Foglaljuk össze, hogy milyen tartalmak érhetők el a Portálon. Egyrészt a projekt keretében
fejlesztett kísérleti tankönyvek digitális változatai (4000 tartalmi egység); a kísérleti
tankönyvekhez fejlesztett digitális tartalomegységek (3000) és tudáspróba-feladatok
(10 000). Emellett elérhetőek majd a korábbi fejlesztések, illetve a mások által készített
fejlesztések is: a TÁMOP 3.1.2/12 projektek tananyagai (pl. a zanza.tv); a TÁMOP 3.1.1212/1 projekt tananyagai (pl. a GeoGebra; Geomatech); a TÁMOP 3.1.3-11/1-2012 projekt
keretében fejlesztett digitális tartalmak (pl. a Szentendrei Öveges Labor digitális tananyagai
); illetve az együttműködések és szervezeti átalakítások során az OFI-hoz került tartalmak
(pl. az Intellisense; a volt Apáczai Kiadó ének-zenéhez kapcsolható digitális anyagai).
Szakmai eredményeink számbavételénél mindenképpen szólnunk kell a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer megújítását célzó, TÁMOP 3.1.5-ös projektünkről,
amelyet az Oktatási Hivatal vezetésével, velük való konzorciumban valósítottunk meg.
A projekt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztését és ezzel összefüggésben a
pedagógiai professzió kérdését állította középpontba. Köztudott tény ma már, amelyet
nemzetközi elemzések is alátámasztanak 2, hogy az oktatási rendszer hatékonyságát
hosszú távon a pedagógusok szakmai felkészültsége határozza meg. A szaktanácsadói
rendszer kiépítése és működtetése ezért lényegében a pedagógusok szakmai felkészültségének javítását célozta. Ennek szükségességét az a tény is alátámasztotta, hogy a projekt
kezdetekor már legalább másfél évtizede nem volt hazánkban kiépített szaktanácsadói
rendszer, így az ez idő alatt munkába állt pedagógusok tanórai munkáját nem vagy alig
látta iskolán kívüli külső szemlélő. Ezen mindenképpen változtatni kellett! Nemcsak
azért, mert a mutatók alapján a rendszer minősége, hatékonysága komoly kívánnivalókat hagy maga után, hanem azért is, mert az iskolákban dolgozó pedagógusoknak
maguknak is fontos lehet az, hogy egy külső szemlélőnek milyen reflexiója van az ő
pedagógiai munkájáról.
Intézetünk a projekt keretében egy új, a nemzeti köznevelési rendszerre épülő és az
életpályamodellbe szervesen illeszkedő szaktanácsadói rendszert fejlesztett ki. A fejlesztés során kialakította a személyre és intézményre szabott szakmai támogatás módszereit, indikátorait, eljárásrendjét. A projekt keretén belül az Intézet részt vett a különböző
szaktanácsadói területek beazonosításában, fejlesztésében, és ennek mentén történtek a
szaktanácsadói képzések is. A projekt a közel 3000 szaktanácsadó kiképzésével megteremtette a projekt utáni időszakra vonatkozóan is a szaktanácsadói rendszer működtetésének alapvető személyi feltételeit.
2
Mourshed, M., Chijioke, C. és Barber, M. (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better.
McKinsey & Company.
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Az alábbi táblázatban látható, hogy melyek azok szaktanácsadói területek, amelyeket
országos szinten kell megszervezni, illetve melyek azok a tantárgygondozó szaktanácsadói területek, amelyekre képezzük a szaktanácsadókat. Ez utóbbi 19 területet fed le, és
a hosszú távú cél az országos ellátottság kialakítása. Hasznos lehet megvilágítani a tantárgygondozói és a tematikus szaktanácsadói tevékenység közti különbségeket. A tantárgygondozó szaktanácsadás célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének
támogatása, míg a tematikus szaktanácsadás (pl. tehetséggondozás, konfliktuskezelés,
intézményfejlesztés) az intézményen belüli problémákra igyekszik megoldáscentrikus
válaszokat keresni és adni. Az utóbbi típusnál a nagyobb hatásfokú támogatás érdekében, illetve a speciális problématerületek miatt akár több szaktanácsadó is látogathat
egyszerre az intézménybe.
Szaktanácsadói szakterületek

Tantárgygondozói szaktanácsadó szakterületek

Tantárgygondozói szakterületek
Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével)
Intézményfejlesztési szakterület
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
Konfliktuskezelési szakterület
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
nevelésének, oktatásának segítése szakterület
Pedagógiai mérés-értékelési szakterület

Óvodapedagógusi
Tanítói
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével)
Matematika
Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
Hon- és népismeret
Erkölcstan, Etika, Filozófia
Biológia, Egészségtan, Természetismeret
Fizika, Természetismeret
Kémia, Természetismeret
Földrajz, Természetismeret
Művészetek
Informatika
Technika, Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Alapfokú művészetoktatási
Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével)
Kollégiumi
Iskolai könyvtári

A szaktanácsadó területek beazonosítása mellett a projekt a rendszerhez igazodó új
pedagógus-továbbképzési koncepció alapján 51 pedagógus-továbbképzést fejlesztett.
A folyamatba ágyazott (blended), moduláris továbbképzések már nemcsak tartalmukban, hanem módszereikben is újat hoztak: jelenléti és online elemeket, valamint követő
támogatást is tartalmaznak. A pedagógusminősítési rendszerhez illeszkedő nyolc pedagóguskompetencia mentén a projekt kialakította a tantárgygondozó szaktanácsadást,
illetve az intézményi és szervezetfejlesztés támogatására a „tematikus” szaktanácsadást.
Az Oktatási Hivatallal és az Educatio Kft-vel együttműködve megszervezte és megvalósította a szaktanácsadók alap- és mélyítő képzéseit (a 25-féle akkreditált képzésen 2870
felkészített szaktanácsadó vett részt), valamint lebonyolított közel 11 000 szaktanácsadói
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látogatást. Ezek a látogatások feltehetően jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy
a projekt lezárulását követő tömeges szaktanácsadói munka a valós helyzetekre, valós
problémákra tud majd reagálni. A jelenlegi statisztikák azt mutatják, hogy a képzéseink
nyomán több területen már elegendő szaktanácsadó áll rendelkezésre a látogatások folytatására, ugyanakkor más esetekben (pl. természettudományok, művészetek) szükség
lenne további szaktanácsadókra. A 3.1.5-ös intézeti program másik fontos eleme volt a
pályakezdő pedagógusok mentorálása, intézményi szocializációjának támogatása. Köztudott, hogy a pályakezdés évei döntő jelentőségűek minden pedagógus életében: ha pozitív hatások érik, támogató környezetet talál, akkor hatékonyan és eredményesen tud
majd a rendszerben dolgozni, ha nem így történik, akkor könnyen pályaelhagyó lehet.
Intézetünk a megújuló tartalmi szabályokhoz kapcsolódó szaktanácsadói támogatást
oly módon is fejlesztené, hogy a tantárgygondozó szaktanácsadók képzését tovább specializálja a jelenlegi fejlesztések egyes területeire (pl. újgenerációs tankönyvekhez kapcsolódó szaktanácsadás, egész napos iskola implementációját segítő tanácsadás vagy a
tudásmenedzsment szaktanácsadói támogatása).
Tartalmi-módszertani fejlesztéseink az elmúlt időszakban döntően a TÁMOP 3.1.1-es
projekt 2. szakasza keretében valósultak meg. Ezen a területen a projekt keretében kidolgozásra került és már elérhetővé vált számos új fejlesztés: többféle választható kerettanterv (pl.
Pénzügyi és gazdasági kultúra, Bejárható Magyarország); egyéb, emelt óraszámú tantervek
(pl. Matematika, Idegen nyelv, természettudományos tantárgyak); valamint a nemzetiségi
kerettantervcsomag (10 nemzetiség számára magyarul és a nemzetiség nyelvén). Ezzel párhuzamosan a kerettantervi implementációt megközelítőleg további 700 tanítási segédanyag
elkészítésével is támogatta a projekt, amely segédanyagok az Intézet honlapjáról elérhetőek.
A projektben folyó munkák közül a távlatokat tekintve nagy jelentőségűnek gondoljuk az
ún. „standarok” fejlesztését, hiszen ezek kidolgozása nagy fontossággal bírhat a pedagógiai
munka eredményessége szempontjából. A fejlesztő munka egyrészt érintette a 8. évfolyamot, ahol a matematikai-logikai; illetve az anyanyelvi kompetenciák területén készültek el
a standardok prototípusai. Eközben sor került a tantervi fejlesztési célok pontosítására, valamint a tartalmi keretek áttekintésére a mérési-értékelési szempontok figyelembevételével.
Ez a fejlesztési folyamat tulajdonképpen egy sajátos pilotként is értelmezhető, miként az
elkészült produktumok is. Ráadásul a produktumok önmagukon túlmutató jelentőséggel
bírnak, mivel a nyolcadik osztály elvégzését igazoló standardok az informális vagy nonformális keretek közt szerzett tudás elismerését, azaz a már munkavállalók, a formális oktatásból valamilyen okból kimaradtak szakképzésbe való belépését könnyíthetik meg.
Hasonló jelentőségű fejlesztésnek ítélhető a 12. évfolyam kimeneti standardjainak,
azaz az érettségi tantárgyi követelményeinek megújítása is. Az ún. kétszintű érettségi
2005-ben történt bevezetése óta eltelt idő alatt felhalmozott tapasztalat, valamint a tartalmi szabályozók változása is indukálta a módosításokat a tantárgyi követelményekben.
A projekt alapvetően az anyanyelv és irodalom, a matematika, az idegen nyelv, a történelem, valamint a természettudományos tárgyak körére fókuszált, de a további műveltségterületeken és tantárgyak vonatkozásában is készültek módosítási javaslatok.
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Ezek jelentős része többkörös egyeztetést követően bekerült az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002-es OM rendeletbe, és – a NAT és a kerettantervek
bevezetésének felmenő rendszeréből adódóan – 2017-ben lép érvénybe. A jogszabályi
változásokból adódó szaktanári felkészítő munkára vonatkozó részletes tájékoztatók a
következőkben az Oktatási Hivatal koordinációjában valósulnak meg.
A tartalmi fejlesztések mellett a projekt másik, nagy jelentőségű munkája a nevelési–
oktatási programok elkészítése volt, amely 60 partneriskola és az ott dolgozó több száz
pedagógus aktív közreműködésével valósult meg. A szakmai együttműködés eredményeként egyrészt az egész napos iskolához kapcsolódó keretprogram készült el az alsó és
felső tagozat számára, másrészt a természettudományos nevelés, a komplex művészeti nevelés, valamint a gyakorlati életre nevelés terén születtek új anyagok. További eredmény,
hogy elkészült az Ökoiskola-hálózat nevelési-oktatási programja is, amely az „Ökoiskola”
cím kritériumrendszerének teljesítéséhez nyújt segítséget. Ezt azért is tartjuk fontosnak,
mert magát az Ökoiskola-programot is az Intézetünk fejlesztette, és közel másfél évtizede
foglalkozunk az Ökoiskola-hálózat szakmai támogatásával és munkájának koordinációjával. Ezen túlmenően megtörtént a látóterünkbe került tanórán kívüli foglalkozások jó
gyakorlatainak összegyűjtése, közzététele, valamint átvételük nyomon követése.
A TÁMOP 3.1.1. projektben elért kutatási és fejlesztési eredményeinket több mint húsz
kiadványban jelentettük meg, amelyek nemcsak papíralapon, hanem az Intézet honlapján is elérhetők azok számára, akik a további fejlesztésekhez keresnek megfelelő inputot
vagy akik a napi gyakorlat számára keresnek hasznosítható információkat. A 3.1.1-es
projekt keretében megjelent kötetekből kirajzolódó szakmai munka az alábbi főbb kutatási-fejlesztési területeket érintette.
Iskolafejlesztés

Hatásvizsgálatok elmélete és gyakorlata

Iskolai Közösségi
Szolgálat

Hatásvizsgálati kézikönyv

Egész napos iskola

Felzárkóztatás

Nevelési–oktatási programok

Szakiskolai fejlesztési
programok
Tehetséggondozó Programok

Oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása

A pedagógusok munkájának támogatása

Modellek és elemzések

Tanterv-, követelményés vizsgafejlesztés

Eredményesség
Tanulási utak
Iskolai hátrányok és
lemorzsolódás

Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp
A pedagógiai szakmai
szolgáltatások intézményrendszere
Horizontális tanulás

Természetesen a fenti kötetek nemcsak a TÁMOP 3.1.1-es fejlesztő munka, hanem a
szűkebb értelemben vett kutatások eredményeit is tartalmazzák. A kutatásaink középpontjában az oktatáspolitikai döntések támogatása, illetve a döntések hatásainak vizsgálata állt. Ennek a munkának a keretében egyrészt módszertani kézikönyv készült,
másrészt pedig számos policyelemzés született a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, az
135

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 135

18/03/18 13:03

Írások

iskolai közösségi szolgálat, a szakiskolai fejlesztés és a pedagógus-továbbképzés területén. Ezek a kiadványok – a hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve vagy az oktatáspolitikai modellek és elemzések kötetek mellett – hozzájárulhatnak a következő időszak
fejlesztési folyamatainak sikeres megtervezéséhez.
Vizsgáljuk meg a policyelemzéseket tartalmazó köteteket kicsit részletesebben.
A „Kudarcok és megoldások” című kötet kapcsán szeretném hangsúlyozni az általunk
fejlesztett EDUMAP-jelzőrendszer fontosságát, ami képes iskolai és területi bontásban
kimutatni azokat az ún. kritikus tanulói adatokat (pl. igazolatlan hiányzások, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők aránya), amelyek prevenciós lépéseket tesznek szükségessé a korai iskolaelhagyás megelőzésének érdekében. Ez azért is
kiemelt jelentőségű, mert a következő uniós fejlesztési ciklus forrásai jelentős mértékben
függnek attól, hogy miként tudjuk országosan 10% alá csökkenteni a 18 és 24 év közötti korosztályban a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Fontos megemlíteni ezzel
összefüggésben, hogy a kormány korai iskolaelhagyás elleni stratégiájának háttéranyagai is nálunk készültek. A három kormánystratégia, amelynek elkészítésében közreműködtünk. A kötet Balog Zoltán előszavával, Halász Gábor bevezetőjével, angol nyelvű
tartalmi összefoglalókkal jelent meg.
A „Tehetséggondozó programok” című kötetben megjelent kutatási tapasztalatokkal
kapcsolatban kiemelném, hogy az Intézetünk által koordinált Arany János Tehetséggondozó Program eredményessége is hatásvizsgálati elemzés alá került. Az elkészült
költséghatékonysági elemzés azt mutatta, hogy a tehetséggondozó programban való
részvétel a karrierút összefüggésében személyenként kb. 40 milliós többletjövedelmet
jelent. Elsősorban azért, mert az itt végzett tanulók többsége továbbtanul és diplomát
szerez. A kutatás azt is vizsgálta, hogy a tehetséggondozó programokból felsőoktatásba
bekerülők milyen arányban szereznek diplomát. Megdöbbentő adat született, miszerint
a programot sikeresen befejezők és felsőoktatásba bejutók megközelítőleg négyszer nagyobb arányban szereznek diplomát, mint azok, akik nem az Arany János programból
kerülnek be a felsőoktatásba. Vagyis azok a többletköltségek, amelyekbe ez a program
kerül, bőségesen megtérülnek mind társadalmi, mind egyéni szinten. Egyébként ez a
program – komplexitása miatt – az én értelmezésem szerint tulajdonképpen a nevelésioktatási programok pilotjaként is értelmezhető, hiszen az itt kipróbált elemek, modulok
közül több is bekerült más programokba is. Az Arany János Programok hatásvizsgálati tanulmánya különböző javaslatokat is megfogalmaz az oktatáspolitikai döntéshozók
számára: például, hogy a rendszer stabilitása és fenntarthatósága érdekében hasznos volna az iskolán belüli és kívüli felzárkóztató programok működésének összehangolása és
rendszeres beválásvizsgálatok végzése. Az is lényeges, hogy ezek a vizsgálatok ne csak a
formális kimeneti mutatókat mérjék, hanem az érintettek társadalmi beilleszkedéséről
is információval szolgáljanak. Így lehetővé válna, hogy az indikátorokat sokkal tágabb
közegben értelmezzük annál, mint hogy pusztán valaki elvégezte-e az iskolát vagy sem.
A „Tanulási utak” című kötet a középfokú iskolák felvételi információs rendszere adatainak elemzése alapján vizsgálta a szakmában való elhelyezkedés esélyeit befolyásoló
tényezőket. A kötet számos következtetést megfogalmazott, például – csak a legfonto136
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sabbakat említve –, hogy a szakma elhagyása kisebb mértékben jelent felfelé mobilizációt, többnyire szakképzettséget kevésbé igénylő pozíciók elfoglalásával jár együtt, illetve,
hogy az iskolai korrekció és a megfelelő szakmaválasztás pozitívan hat a szakmában
való elhelyezkedésre. Ezekből is láthatjuk, hogy a képzés végzettség nélküli abbahagyása tulajdonképpen a munkaerőpiacról való kiszorulás előszobájaként értelmezhető. Ha
itt visszautalunk a korai iskolaelhagyás témájára, akkor ismét azzal szembesülhetünk,
hogy a megelőzés a leghatékonyabb módja a beavatkozásnak. Ha a prevenció jól működik, akkor sokkal kevesebbet kell fordítani intervencióra vagy kompenzációra. Gondoljunk csak a saját egészségünkre, a megelőzés, az egészség megőrzése a legolcsóbb módja
az ember gyógykezelésének.
Honlapunkon nemcsak ezek a kötetek és egyéb kiadványaink, de a fejlesztési eredmények
is megtalálhatók. A nevelési-oktatási programok mellett elérhető például a már korábban
hivatkozott EDUMAP, amely oktatásstatisztikai adatok térképes, táblázatos, illetve grafikonos megjelenítésére szolgál, interaktív kezelőfelületen biztosítva az adatok gyors és felhasználóbarát hozzáférését. Kiválóan alkalmas például arra, hogy a kimaradás jelzőrendszereként területileg jelezze az egyes járásokban tanulók összlétszámát, a feladatellátási
helyeket, és így beazonosíthatókká válnak azok a problémás intézmények, ahol a nagyszámú lemorzsolódás elkerülése érdekében beavatkozásra van szükség. Az ISKON Tudásközpont, amely szintén a 3.1.1. program keretében került kifejlesztésre, strukturált online
felületként gyűjti össze a hazai, iskolai konfliktus témában felhalmozott tudást.
A TÁMOP 3.1.15 projektünk a tartalmi és módszertani innovációk gyűjtését és fejlesztését tűzte ki célul. A projekt keretében megtörtént a TÁMOP-programok előző és jelenlegi szakaszában fejlesztett innovációs tartalmak és eszközök összegyűjtése, feldolgozása
és rendszerbe illesztése (nemcsak az oktatás, hanem a közgyűjteményi, közművelődési és
kulturális intézmények innovációinak területén is). Emellett a projekt a NAT fejlesztési
területeihez, nevelési céljaihoz (pl. állampolgárságra, demokráciára nevelés, önismeret,
társas kultúra fejlesztése, testi-lelki egészségre nevelés, pályaorientáció), valamint a kerettantervek szabadon felhasználható időkereteihez kapcsolódóan végzett kutatási-fejlesztési tevékenységeket. Támogatta az egész napos iskola keretében megvalósuló innovációkat,
valamint ösztönözte a jó gyakorlatok készítését és megosztását. Az összegyűjtött innovációk és kutatási-fejlesztési eredmények felkerültek a Nemzeti Köznevelési Portálra.
A projekt másik fontos tevékenysége a pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer kialakítása, illetve annak online támogatása az említett Nemzeti Közoktatási Portál felületén. Emellett a projekt támogatta a közvetlen, horizontális tudásmegosztás különböző
formáit: a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai tagozatainak, illetve az iskolai könyvtárak
és tudásdepók fejlesztő munkáját. A projektet – csakúgy, mint a 3.1.1-est – szintén az
Oktatási Hivatallal közösen valósítottuk meg.
A TÁMOP 4.1.2-B projektünk a 2013-ban induló osztatlan tanárképzés támogatását,
valamint a 4.1.2-B pályázati konstrukción belül önálló projektet megvalósító felsőoktatási intézmények munkájának szakmai koordinációját tűzte ki célul. Ennek keretében
– a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal együttműködve – kidolgozásra került egy javaslat a Tanárképző Központok működésének standardjaira és akkreditációs
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szempontrendszerére vonatkozóan. A projekt kutatási-fejlesztési ajánlásokat fogalmazott meg a pedagóguspálya népszerűsítésére vonatkozóan, illetve kifejlesztett egy olyan
elektronikus felületet (kutatási katasztert), amely strukturáltan fogja nyilvántartani az
elmúlt évek és a közeljövő központi és helyi szintű kutatásait a pedagógusképzés fejlesztésére vonatkozóan. Emellett a projekt szakemberei aktívan közreműködtek a tanárképzésben résztvevő hallgatók megnövekedett gyakorlati képzésének tartalmi-módszertani fejlesztésében, megújításában; illetve támogatták a szakmai együttműködések
és hálózatok működését a pedagógusképzések területén. Reményeink szerint a projekt
továbbképzését elvégzők és a megjelenő három kiadvány tartalma komoly szakmai támogatást adhat majd a későbbiekben a képzési és kimeneti követelmények fejlesztéséhez
és az európai képesítési keretrendszerhez való illesztéséhez.
Összegzésként utalni szeretnék néhány fontos tényezőre, amelyeket a tapasztalataink
alapján a hatékony projektmegvalósítás feltételeinek gondolunk.
Az első az együttműködésen alapuló fejlesztések fontossága: a konzorcium tagjai közötti kooperációkon túl a projektjeinkben is akad számos példa a jól funkcionáló partneri
kapcsolatok kialakítására pedagógusképző intézményekkel, szaktanácsadókkal, pedagógusokkal – akár a nevelési-oktatási programok, akár a kísérleti tankönyvek kipróbálása
kapcsán. Ezek az együttműködések jól igazolják a folyamatos párbeszéd és visszacsatolás
fontosságát az (ön)korrekciós mechanizmusok működtetése szempontjából. Ugyanígy
láthattuk igazolódni a fejlesztést megelőző kutatások jelentőségét, valamint a hatásvizsgálati eredmények új fejlesztésekbe történő beépítésének fontosságát a tankönyvfejlesztési projekt vagy a 3.1.1-es projekt policyelemzései, hatásvizsgálati eredményei kapcsán.
A Köznevelés fejlesztési stratégia célrendszere középpontjában egy minden gyermek
optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható, hatékony és méltányos
köznevelés áll. Az elmúlt évek fejlesztései megerősítették számunkra, hogy a magyar oktatási rendszer csak akkor tud megfelelni ezeknek a szempontoknak, csak akkor tudja a
társadalmi tőkét erősíteni, ha széleskörűen megalapozza az élethosszig tartó tanuláshoz
kapcsolódó képességeket, ha a rendszerben meglévő különbözőségeket értékként fogja
fel, ha a differenciálás, a személyre szabott tanulás és az inkluzív pedagógia valóságosan
alkalmazásra kerül; illetve ha képes a tanulói kudarcokat minimalizálni, a végzettség
nélküli iskolaelhagyást, évismétlést visszaszorítani.
Fejlesztéseink tervezésében és végrehajtásában mi mindvégig azt tartottuk szem előtt,
hogy a tudásépítés, tudásalkalmazás és tudásközvetítés eszközeivel a pedagógusok szakmai munkáját támogassuk, ezzel az oktatás színvonalát emeljük – és azoknak a gyerekeknek az érdekeit szolgáljuk, akikért végső soron ezek a fejlesztések megvalósultak.
Bízunk abban, hogy a lezajlott fejlesztések eredményeként birtokunkban lévő tudásmenedzsment-rendszer és -eszközök segítségével az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
a nem is olyan távoli jövőben egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatban is elfogadott
pedagógiai tudásközponttá válhat. Jelenleg rendelkezésre álló kommunikációs csatornáinkat is ennek a célnak a szolgálatába állítottuk: mutatják ezt a pedagógiai-szakmai
folyóirataink, új kiadványaink és a megújult honlap, a pedagógiai folyóiratok portálja,
illetve az Intézet Facebook-oldala.
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Holokauszt emléknapi beszéd1
Tisztel Meghívottak, Pedagógusok, Emlékezők!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkársága nevében köszöntöm az
országos pedagógus találkozóra, a konferenciára és diákposzterkiállítás megnyitójára
megjelenteket. Külön köszöntöm a rendezvényt személyes jelenlétével is megtisztelő izraeli nagykövet asszonyt és a mai programnak otthont adó Holokauszt Emlékközpont
munkatársait, valamint azokat az iskolai közösségeket, akik az elmúlt hetekben az itt
kiállított posztereket készítették.
Megítélésem szerint – áttekintve a kiállítás anyagát – az idén januárban a jeruzsálemi
Yad Vashem Intézet és a Holokauszt Emlékközpont által meghirdetett projekt, amely a
pedagógusok és diákok együttműködésére épült, jól szolgálta a kiírók azon törekvéseit,
hogy a több mint tíz esztendeje meghirdetett holokauszt emléknap legyen alkalmas arra,
hogy bővülhessen a diákok tárgyi tudása és haladja meg a kötelező, formális megemlékezés szintjét, ezáltal váljon egy aktív iskolai tevékenységgé. Alkalmas továbbá arra is,
hogy a diákok a kreatív feladatok által kapjanak lehetőséget arra, hogy megfogalmazzák
üzenetüket kortársaik és a következő generáció számára, illetve, hogy a korábbi években
a Yad Vashem Intézetben végzett pedagógusok önálló projekt keretében felhasználhassák tanulmányi tapasztalataikat, összhangban az ott megismert korosztályhoz szabott
oktatási filozófiájával, interdiszciplináris megközelítésben.

Tisztelt Emlékezők!
A holokausztnak – vagy manapság egyre gyakrabban Soának nevezett – tragikus történelmi eseménysor egyedülálló, példátlan. A több ezer éves zsidó-keresztény tradíciókra
támaszkodó emberi civilizáció mindmáig racionálisan szinte felfoghatatlan történése.
A náci ideológia, amelynek nevében hidegvérrel és iparszerűen végbement az európai
zsidóság megsemmisítése, a modernkori népirtás talán legszörnyűbb cselekedete. Ha
van a történelemnek „tanulsága”, akkor a holokauszté éppen az, hogy léteznek olyan
erkölcsi törvények, amelyek semmiféle ideológia nevében nem hághatók át, és ezek közül
az emberi élet szentsége az első.
Ez a beszéd 2011. április 9-én hangzott el a Holokauszt Emléknap alkalmából a budapesti Holokauszt Dokumentációs
Központban.

1
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A holokauszt sajnálatosan a XX. századi magyar történelemnek is felkavaró része,
nemzeti tragédiánk; hiszen a hatmillió áldozatból csaknem minden tízedik honfitársunk volt. Éppen úgy magyarul gondolkodtak, beszéltek, írtak, olvastak és éreztek, mint
mi, hiszen műveltségüket a magyar iskolarendszer, irodalom, zene és képzőművészet teremtette meg. A halottak emlékét ősi szokás szerint tisztelet illeti, ám kétszeres kegyelet
jár azoknak, akiket az erőszak semmisített meg. Mert kegyetlen és embertelen erőszak
áldozatai lettek azok az ártatlan nők, asszonyok, lányok, anyák, férfiak, apák, fiúk, férjek, testvérek, kiszolgáltatott gyermekek és unokák, akik egy vészterhes korszak szellemi
kútmérgezései és kiközösítések nyomán bűnbakokká, majd valóságos áldozatokká váltak a Duna jeges habjaiban vagy a megsemmisítő táborok gázkamráiban.
A bűnbakképzésre épülő korszak erkölcsi tekintetben is súlyos károkat okozott – miként Bibó István írja – hiszen „innentől kezdve szokták meg a magyar társdalom széles rétegei azt, hogy nemcsak munkával és vállalkozással lehet egzisztenciát alapítani,
hanem úgy is, hogy valaki másnak a már kialakított egzisztenciáját kinézi magának, s
azután az illetőt feljelenti, nagyszülőit kikutatja, állásából kidobatja, üzletét kiigényli,
őt magát esetleg internáltatja, egzisztenciáját pedig birtokba veszi”. Sajnálatosan a két
háború közti Magyarországon a zsidóellenesség, az antiszemitizmus a közbeszéd, a politikai retorika részévé vált, és ez megakadályozta, hogy elegendő ellenanyag termelődjék
ki a társadalomban ahhoz, hogy a többség szembeszegüljön a gyilkos zsidógyűlölettel,
amelynek százezrek estek áldozatul. Nem ok nélkül tette fel Bethlen István a korszakot
meghatározó konzervatív politikus a kérdését: „Hogyan süllyedhettünk idáig? A háború
félelmetes vérzivatarai, a határainkon dúló végzetes veszélyek egymagában nem magyarázzák meg e szomorú tüneteket. A nemzet máskor is forgott már veszélyben, de […] erkölcsi ítélete a nemzetnek, annak felismerése, hogy mi összeegyeztethető a tisztességgel,
a becsülettel, a lovagiassággal, a keresztény szeretettel soha nem ingott meg úgy, mint
ma […], mint most.”

Tisztel Meghívottak, Pedagógusok, Emlékezők!
Európa számos nemzete évente megemlékezik a holokauszt áldozatairól. Nálunk az
emléknap – amelyet 2000-ben iktatott törvénybe a magyar országgyűlés – április 16-a,
mivel a német megszállást követően 1944-ben ezen a napon állították föl Kárpátalján az
első magyarországi gettót, és kezdődött meg a hazai zsidóság semmivel sem indokolható
és magyarázható tragédiája.
Az emléknap minden évben alkalmat ad arra, hogy felidézzük a múltat, az elmúlt század legvéresebb és legembertelenebb konfliktusát, amelynek céljait és jellegét a vészkorszakot kirobbantó német vezér így foglalta össze: „az eljövendő háború […] az ideológiák és fajok küzdelme lesz, amelyet példa nélkül álló […], engesztelhetetlen keménységgel
kell megvívni.” Mint közismert, hazánk – a trianoni békediktátum által kijelölt kényszerpálya nyomán – sajnálatosan részesévé vált egy saját érdekei ellen való világégésnek.
Ráadásul az ország a háború végére, a korábbi évtizedek szellemi „kútmérgezése” és a
német megszállás következtében az emberi humánumot, a keresztény tanításokat elvető,
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zavaros fanatikusok kezébe került, akik a polgári lakosság tömeges jogfosztásával, valamint az egész ország hadszíntérré változtatásával nagyobb emberi és erkölcsi pusztítást
okoztak hazánknak, mint a korábban megvívott háborúk együttvéve.
A polgári áldozatok hihetetlen magas száma kikerülhetetlenül arra kötelezi az utódokat, emlékezőket, hogy felidézzük azt a kirekesztő, kiközösítő, öncsonkító és nemzetrontó folyamatot, amely a nemzetiszocialista fajmítosz nyomán az 1930-as évek végétől
kezdődően a megkülönböztetés, a jogfosztás, a gettókba való elkülönítés és deportálás
stációin keresztül az auschwit-birkenaui haláltáborhoz vagy a nyilaskeresztesek – minden emberi gátlást nélkülöző – terrorjához vezettek. Szükséges továbbá, hogy az ártatlan áldozatokra emlékezve végiggondoljuk felelősségünket a jövő generációja nevelését
illetően. Hiszen sohasem mondhatunk le arról a nevelési célról, hogy minden korosztály
rendelkezzen olyan erkölcsi tartással, egyéni morális felelősségtudattal, amely kizárja,
hogy a holokauszt vagy ahhoz hasonlón népirtáshoz vezető politikai folyamatok elinduljanak és jelentős társadalmi támogatást élvezzenek. Miként Rüsen, a híres német
történész fogalmaz: „az ember a jelenét csak úgy tudja értelmezni, a jövőjét pedig megtervezni, ha a múlthoz fordul”. Ebben az összefüggésben a holokauszt nem pusztán csak
antitézise volt a modern civilizációnak, hanem arra is rávilágított, miként John Lukács a
nemrég elhunyt történész fogalmaz: „a történelemnek egy olyan szakaszába érkeztünk,
amikor az ember nem csupán arra képes, hogy itt-ott megváltoztassa a természetet, hanem arra is, hogy a világ nagy részét s egyúttal önmagát is elpusztítsa.”
Ezért is tartják a magyarországi oktatási kormányzatok ciklusokon átívelően kiemelten fontosnak a holokauszt tanítása, feldolgozása kapcsán a személyes felelősség kérdésének középpontba állítását is. A nemzetközi történelemdidaktika számára – miként
a német Uve Uffelmann írja – egyre nyilvánvalóbban elfogadottabb az a tétel, hogy
a történelem csak érzelmi megközelítésben tapasztalható meg. „A történeti tartalmakat, mivel azok érzelmi vonatkozásban közelíthetők meg, úgy kell feldolgozni, hogy a
tanuló érzelmileg érintett legyen, mert az teremt lehetőséget arra, hogy a történelem
tartalmával (események, struktúrák, folyamatok) érzelmileg azonosuljon és ne csak a
történelmi gondolkodáshoz, hanem az erkölcsi neveléshez hozzásegítse.” Jól szolgálja
ezt a törekvést az elmúlt évtized során a hazai történelemtanítási gyakorlatban mind
szélesebb körben tért nyerő forrásközpontú oktatás, amelynek keretei között az eredeti dokumentumok feldolgozásával személyessé és átélhetővé tehető a múlt. Hozzásegít
továbbá a fokozatosan terjedő multiperspektiv szemlélet- és gondolkodásmód, amely
óhatatlanul a történelem olyan tartalmi megjelenését teszi szükségessé, mely lehetőséget ad az eltérő kulturális szokások, szimbólumrendszerek, normák és mentalitások
beazonosítására. Ennek révén sokkal intenzívebben jelenhetnek meg a múlt feldolgozása kapcsán azok a fejlesztési célok, melyek az empátia, a tolerancia és a különbözőségek
iránti elfogadást tűzik ki. Annak felismerésére is nagyobb esély lehet, hogy a diákok
megismerhessék a különféle népek és nemzetek, kultúrák, vallások vagy a többség és kisebbség viszonyrendszerének perspektíváit és az azokat befolyásoló tényezőket. Vagyis
a a nemzeti, vallási és kulturális sokféleség megismerése segíti a sokszínűség, és – végső
soron – a plurális értékrend elfogadását.
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Tisztel Meghívottak, Pedagógusok, Emlékezők!
Azt a tagadhatatlan tényt, hogy megkülönböztetett figyelem övezi a jogállami keretek
között működő oktatásirányításban a modernkori népirtást, – amely elsősorban hazánk
zsidó és kisebbrészt cigány származású lakosságot sújtotta – tanításának tartalmait és
módszereit. Így többek között azzal a közel egy tucat papíralapú vagy digitális tanári
segédkönyvvel, kiadvánnyal, melyek az elmúlt tíz esztendő alatt minisztériumi támogatással megjelentek. Vagy, hogy hazánk 2002-ben csatlakozott a holokauszt oktatásával,
megemlékezésével és kutatásával foglalkozó legjelentősebb nemzetközi szervezethez,
amelyben 2006–2007-ben elnökségi teendőket is ellátott. Sőt a magyar elnökség alatt
történelmi előrelépés is történt, mivel ebben az időszakban fogadta el a tanács az állandó titkárság felállítását. De ebben a körben feltétlenül megemlíthető a Yad Vashem
Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézet Nemzetközi Holokauszt Tanulmányok Iskolája és a magyarországi oktatási kormányzatok által folyamatosan megújított
megállapodás is, amelynek keretében az 1990-es évek második felétől közel félezer hazai
pedagógus ismerkedett meg a holokauszt oktatás leghatékonyabb módszereivel, amelyről még középiskolai történelemtanárként nekem is személyes tapasztalataim vannak.
Itt kell megemlítenem, hogy e megállapodás meghosszabbítása a 2011/12-es tanévre is
megteremti a lehetőségét a jeruzsálemi központban való felkészülésre és továbbképzésre.

Tisztelt Résztvevők!
A „Soá olyan mély seb, amely még mindig vérzik” – miként II. János pápa megfogalmazta, így az elmúlt évtized kétségtelen eredményei természetesen csak a korábbi évtizedek
elhallgatásai és a jelen viszonyainak koordinátarendszerében értelmezhetők. Ezért is
kell minden évben az emlékezés kapcsán és a mindennapokban is feltennünk azokat a
kérdéséket, hogy „Miként történhetett meg mindez? Miért tűrte ezt a gyalázatot a magyar társadalom? Megtörtént-e a tragédia időszakának és a hozzá vezető útnak mind
szélesebb körű társadalomlélektani, intellektuális és érzelmi feldolgozása?”
Úgy vélem a fenti kérdések lehetséges válaszaival nem lehetünk felhőtlenül elégedettek, ezért is véssük tudatunkba, hogy a múlt mindig is intő jel a jövőre nézve!
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Beszéd a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
küldöttgyűlésén1
Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Elnök Úr! Kedves Kollégák!
Különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége meghívott a mai tisztújító küldöttgyűlésére. Egyrészt azért, mert egy olyan
szervezet ünnepélyes eseményére kaptam meghívást, amelyik 1991-ben alakult, és tevékenységének középpontjában a magyar nyelven történő tanítás, a minőségi oktatás és
nevelés támogatása áll a romániai közoktatás minden szintjén. Az elmúlt közel negyed
évszázadban elkötelezetten részt vállalt a romániai tanügyi rendszer demokratizálási folyamatában, valamint a magyar tannyelvű oktatásban érintettek érdekeinek, álláspontjainak képviseletében. Másrészt mert őseim is erről a vidékről származnak.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Nagy fegyvertény, hogy a Pedagógusszövetség közel negyedszázad óta összefogja az e
tájon élő magyarul tanító pedagógusokat, képviseli őket különböző fórumokon, megfelelő szakmai továbbképzést biztosít számukra, valamint konferenciák, továbbképzések,
szaktáborok, szakkirándulások, versenyek szervezését végzi. A szövetség összefogja a
magyar nyelven oktató pedagógusok közösségét, óvodapedagógusok, általános- és középiskolai tanárok körében. Kapcsolatot tart a magyarországi és a magyar nyelven is
oktató közoktatási intézményekkel.
Közel 25 év már nagy idő, így számvetésre adhat okot. A szövetség eredményes szakmai munkáját számos alkalommal magam is megtapasztalhattam. A határon belüli és
kívüli kapcsolattartás sokoldalúságát nem egyszer személyesen is átéltem, és mindan�nyiszor jó volt érezni azt az összetartozást és összetartást, amely jellemzi munkáját és
tevékenységét a magyar nyelvű oktatás és az anyanyelvápolás területén.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Köztudott, hogy az állampolgárok alkotják a politikai nemzetet, a kulturális nemzet
pedig egy történelmi-nyelvi-kulturális egység, amit a különféle nemzetmeghatározások
más-más szempontból definiálnak. Magam azt a nagyon szép meghatározást vallom,
hogy ez a közös akarat arra, hogy történelmi örökségünket együtt folytassuk.
Az, hogy a nemzetállammal szemben a kulturális nemzet fogalmát elismertessük Európában, nagyon nehéz feladat. Sok helyen nem értik, és mindig külön-külön megvilágításra szorul. Azonban Magyarországnak szerencséje van abból a szempontból, hogy
A beszédet ismertetésére 2015. április 11-én a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének küldöttgyűlésén Csíkszeredán került sor.

1
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noha kulturális nemzetként mindig megtartotta az egységét, akárhány határ szabdalta
szét, mindig megmaradt egy magyar állam, amely anyaállamként képviselte az egész
nemzeti közösség érdekét. Éppen ezért ennek az államnak kötelességei vannak azokkal a
nemzetrészekkel szemben, amelyek határainkon kívül élnek. Ez nemcsak Alaptörvényben rögzített, de egyben erkölcsi kötelességünk is.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet már évek óta kapcsolatban áll a magyarlakta
térségek diákjaival és tanáraival a Nemzeti Tehetségprogram jóvoltából. Ezt a kötődést
csak megerősítettük akkor, amikor Értékek és dimenziók a Kárpát-medencei magyar
köznevelésben címmel 2014 első felében szakmai műhelykonferencia-sorozatot szerveztünk a külhoni magyar pedagógus szövetségekkel együtt. Nyolc helyszínen (Budapest,
Szabadka, Komárom, Kolozsvár, Marosvásárhely, Lendva, Beregszász, Eszék) találkoztunk, és ismertettük meg a pedagógusokat a magyar köznevelés változásaival és intézetünk tevékenységével, de felhasználtuk ezeket az alkalmakat arra is, hogy egyeztessünk
a külhoni magyar pedagógusokkal és oktatási szakemberekkel egy akkor még jövőbeli
együttműködés lehetőségeiről.
A rendezvénysorozat eredményeként 2014. október 17-én egy kölcsönösen aláírt megállapodásban fogalmazódtak meg az együttműködés irányai és keretei, s ezt az együttműködést Balog Zoltán miniszter úr is aláírta. Intézetünk és a külhoni pedagógusszervezetekkel aláírt együttműködés olyan területekre terjedt ki, mint a régió szakmai
eredményeinek megosztása, a közös tankönyvfejlesztés lehetősége, a pedagógus-továbbképzések fejlesztése, konferenciák, szakmai események szervezése, pedagógiai és módszertani segédanyagok fordítása, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, valamint a pedagógiai szaknyelv egységesítése.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Intézetünk célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság megismerje a megújított
hazai köznevelés rendszerét, ezen belül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szerepét és tevékenységét, és a magyar nyelvű oktatás közös színterein együttműködést alakítsunk ki, amely hozzájárulhat a külhoni anyanyelvű oktatás fejlődéséhez, a magyar
közösségek megmaradásához csakúgy, mint a hazai köznevelés tartalmi-módszertani
gazdagodásához.
Az OFI az együttműködési dokumentum aláírását követően is a folyamatos szakmai
kapcsolattarásban érdekelt. Ennek keretében több alkalommal vettünk részt közösen
szakmai konferenciákon, így legutóbb néhány héttel korábban a Határtalanul címet
viselő rendezvényen, amely Debrecenben és Nagyváradon került megrendezésre. Folyamatosan tárgyalunk a közös tankönyvfejlesztés lehetőségeiről, reményeink szerint
hathatós eredménnyel. Bízunk benne, hogy a közös erőfeszítés már a közeljövőben meghozza gyümölcseit, így együttesen pályázhatunk majd a romániai tankönyvi „licitre”,
melynek eredményeként közösen fejlesztett alsó tagozatos könyvvel esetleg könyvekkel
segíthetjük az itt élők nevelését-oktatását, magyarságuk megőrzését, megerősítését.
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Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Elnök Úr!
Az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású olvasmányélményemet Bánffy Miklós Erdély
Trilógiája adta, hiszen e műben a szerző nagy átéléssel és beleérzéssel írt az itt élők gondolkodásáról, mentalitásáról. Ő fogalmazta meg azt az aggodalmat, hogy a végzetes
szétszakítást megelőzően „…senki sem hívta föl nemzetünket arra, hogy önmagát is nevelnie kell, valódi helyzetét kell meglátnia. Össze kell fogjon végre, és igazi erkölcsi egységet
formáljon ki önmagában, ahelyett, hogy tovább sodortassa magát valótlan álmok útján, és
ismét csupa maszlagot szívjon magába vezércikkekben és szónoklatokban, önámító bókot
és csillogó frázist.” Az erkölcsi egység, a józanság és a valóságos lehetőségek, illetve tettek
összefüggéseinek feltárása, úgy vélem, ma is aktuális és önvizsgálatra ösztönző.
Befejezésül nagyon sajnálom, hogy nem tudtam eleget tenni annak a szívélyes meghívásnak, hogy személyesen köszöntsem Önöket ezen ünnepi alkalomból. De higgyék el,
ha a valóságban nem is, de lélekben itt vagyok, és kívánom, hogy az eddigi kitartással
és alázattal végezzék munkájukat a jövőben is, hasonlóan az elmúlt negyedszázadhoz.
Gratulálok az eddigi eredményekhez, és sok erőt kívánok a folytatáshoz! Kívánom, hogy
mindig lássák meg a szépet a mindennapokban, örüljenek a sikereknek, adjon erőt, hogy
egy olyan régióban élnek és dolgoznak, amelynek kultúrája egyedi és különleges.
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Interjúk
A Nemzeti alaptanterv készítésének háttere1
‒ 1995-öt, 2003-at és 2007-et követően elkészült a negyedik Nemzeti alaptanterv (NAT).
Miért van szükség új NAT-ra, mi változott meg az elmúlt öt évben? Az oktatás helyett a
nevelés került előtérbe? Az információs forradalom újabb vívmányaihoz kellett igazítani
az alaptantervet? A 2010-es parlamenti választásokat követően a politikai és ideológiai
változások szempontjaihoz kellett igazodni? Vagy mindegyik?
‒ Természetesen egy ilyen horderejű változás mögött okok sokasága áll. Kiindulópontként szeretném megemlíteni, hogy az oktatáskutatók között nincs konszenzus abban,
hogy az első, 1995-öst követő Nemzeti alaptantervek vajon újnak tekinthetők-e (tehát
számozandók: 1., 2., 3.), vagy lényegében egy NAT létezik, melynek különböző változatai vannak. Ami biztos, hogy jogszabályi kötelezettség írja elő újabban ötévente a NAT
felülvizsgálatát. Erre legutóbb 2007-ben, illetve most került sor.
2003-ban jelentősen módosult a NAT, mivel kikerült belőle az úgynevezett konkrét
tartalmi felsorolás, például történelemből az 1848-as forradalom vagy irodalomból Petőfi Sándor. E változtatást sem a társadalom többsége, sem a szakma nem fogadta egyöntetűen. A változtatások mögött az a magyarázat állt, hogy az információrobbanás
nyomán módosult a tudásfelfogás, vagyis kevéssé fontos a tartalom, sokkal inkább a
tanulási képesség kifejlesztése a meghatározó. Ez a felfogás véleményem szerint is sok
igazságot tartalmaz, de esetleges következményei nem feltétlenül segítik a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentését, mert a tanulók szociokulturális háttere válhat az eredményesség meghatározó elemévé. A 2003-as változtatásokat az akkori szakmapolitikai
ellenzék opponálta, és már akkor kinyilvánította, hogy ha kormányra kerül, vissza fogja állítani a tartalmi követelményeket. A kialakult tartalmi szabályozási viszonyokat a
2008-as világválság hatásai még inkább megkérdőjelezték, hiszen a globalizált világban
a helyi identitások felértékelődtek – ez európai trendként is értelmezhető –, s a nemzeti identitások fontossága – közös kulturális nyelv, a nemzedékek közötti párbeszédet
lehetővé tevő kódrendszer – egyre inkább a figyelem középpontjába került. Miről is
van szó? Arról, hogy ha azt mondjuk, hogy Batthyány Lajos, akkor nem kell hosszasan magyarázni tevékenységét, hiszen a magyar társadalom tagjainak többsége be tudja
azonosítani történelmi szerepét. Ez is magyarázat arra, miért vált szükségessé az ún.
közműveltségi tartalmakkal kibővített új NAT. A változtatások fenti indokai mellett ma
1
Az interjú a KÖZoktatás c. szakkiadvány 2012. júniusi számában jelent meg, az ún. 2012-es NAT-ról, amelynek tartalmai mind a mai napig viták kereszttüzében állnak.
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egyre fontosabbá válik, hogy az iskola ne egyszerűen tudásgyárként működjön, hanem
nevelési funkciókat is betöltsön. Minden felmérésünkből kiderül továbbá, hogy a magyar iskolarendszer legfőbb gyengesége az elmúlt húsz év távlatában, hogy az iskolák
közötti minőségi különbségek nem csökkentek, hanem tovább nőttek. A jók még jobbak
lettek, a gyengébbek még inkább leszakadtak. E diagnózis késztette a funkcióját megerősíteni kívánó államot arra, hogy ne csak az intézményhálózat átalakítását tűzze ki célul, hanem az oktatás tartalmának újraszabályozását is programjává tegye a társadalmi
esélyteremtés biztosítása érdekében. Az új NAT éppen ezért államilag kívánja garantálni
azt, hogy a tartalmi szabályozás meghatározó dokumentumában megfogalmazott tartalmak az iskoláztatás során minden diákhoz eljussanak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket
minden diák teljes mélységében tudni fogja, de azt igen, hogy formális keretek között
tanítják neki. Így kiküszöbölhetővé válik – az állami garancia miatt – hogy egy tanuló ne halljon mondjuk Mátyás királyról vagy ne olvasson egyetlen verset sem Weöres
Sándortól. Tehát a kérdésében érintett területek mindegyikének szerepe van az új NAT
célkitűzéseinek kialakulásában.
‒ A NAT-ról sokat lehetett hallani az elmúlt hónapokban, de arról kevesebbet, mennyi
idő alatt készült el az alaptanterv vitára bocsátott koncepciója, kik hívták életre a NATbizottságot, hány tagú, hány szakmai bizottsága van, hány albizottsága, és kik a tagjai.
‒ 2010 decemberében az oktatási államtitkárság bízta meg a tíztagú, ún. NAT-bizottságot – melynek tagjai egyetemi, közoktatási szakemberekből állnak – azzal a feladattal,
hogy szakmailag irányítsa a munkálatokat és határozza meg a készítendő új dokumentum főbb paramétereit. Szintén az oktatási államtitkárság bízta meg a műveltségterületi
bizottságok elnökeit, majd az elnökök tettek javaslatot azokra a tagokra, akik részt vettek
a munkában. Így jöttek létre a hat-nyolctagú tantárgyi bizottságok. Ezzel párhuzamosan
kinevezésre kerültek az alapfokú, a középfokú, a szakiskolai és a sajátos nevelési bizottságok vezetői, akik folyamatosan kontrollálták azt, hogy az elkészült szakmai anyagok
miként töltik be az adott iskolafokozatnak megfelelő szerepüket. 2011 őszén hívta életre
az oktatási államtitkárság a védnöki testületet, melynek tagjai a magyar szellemi élet
kiválóságai közé tartoznak (Berecz András: ének- és mesemondó, Csépe Valéria: pszichológus, akadémikus, Finta József: építészmérnök, akadémikus, Gombocz János: egyetemi tanár, Hámori József: agykutató, akadémikus, Jelenits István: teológus, író és tanár,
Jókai Anna: író, Orosz István: grafikus, akadémikus, Pakucs János: villamosmérnök,
közgazdász, Sebő Ferenc népzenész). Ők vizsgálták azt, hogy az elkészült dokumentum
tükrözi-e azt a szándékot, hogy új szemléletű, értékelvű és nevelésközpontú pedagógia
jelenjen meg a Nemzeti alaptantervben és későbbiekben az iskolákban.
‒ Melyek voltak a főbb alapelvek, szempontok a NAT kialakításakor?
‒ Az egyik legfontosabb alapelv az előbb említett értékelvű, nevelésközpontú iskola
megvalósítása, melyben kiemelt szerep jut az erkölcsi nevelésnek, a családi életre nevelés147
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nek, a hazafiságra nevelésnek vagy a médiatudatosságra való felkészítésnek. A másik fontos alapelv, hogy a NAT-ban megjelenő közműveltségi tartalmak nagyjából fedjék le azt,
amit ma alapműveltségnek tekintünk az egyes műveltségterületeken, tantárgyakon belül.
Lényeges szempont volt továbbá, hogy a NAT adjon válaszokat az új kihívásokra is, találja
meg azokat az új tartalmi elemeket például a természettudományos oktatásban, ami hozzájárulhatna ahhoz, hogy növekedjen a műszaki tudományok iránt érdeklődők száma.
‒ Az alaptanterv vitára bocsátott szövegét február elején hozták nyilvánosságra, egy
hónapig lehetett hozzászólni, majd márciusban már a NAT tervezetét lehetett olvasni,
és szintén egy hónapig folyhatott szakmai és társadalmi vita róla. Önök is kértek véleményeket, többek között a Magyar Tudományos Akadémiától. Hány észrevétel érkezett a
bizottsághoz, és főleg mely kérdésekben, témakörökben?
‒ A Nemzeti alaptanterv OFI-honlapon közzétett anyagához kapcsolódóan 648 személy tett 1651 észrevételt (ebből 1055 érkezett a tényleges szövegtervezethez), de az online véleményezés mellett számos egyéb csatornán is érkeztek vélemények, javaslatok.
A műveltségterületek közül az akadémiai szférában az Ember és természet, míg az online véleményezésben a Magyar nyelv és irodalom közműveltségi tartalmai, különösen
a vitaanyagban megjelölt szerzők és olvasmányok bizonyultak a véleményeket megosztó
jellegűnek. Mindkét esetben élénk társadalmi vita kezdődött a munkaanyagról, ami jól
mutatja a területek kiemelt jelentőségét.
Az irodalmi kánon problémája minden egyes tantervi változás szükségszerű kísérő jelensége. A NAT-bizottság szerint azonban nem az alaptanterv az a műfaj, ahol ezeknek a
szakmai diskurzusoknak teret kellene adni. A fél évszázados kultúrpolitikai történéseket
és ezek következményeit nem feltétlenül a nemzeti alaptanterv tudja orvosolni, különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy az oktatásra szánt irodalmi kánon radikális bővítését, illetve átalakítását igénylő csoportok által javasolt szerzők megítélésében sem a hazai, sem a
határokon túli közvélemény nem egységes. A másik, sok szakmai szereplőt megmozgató
vitában az akadémiai véleményezők (MTA, Rektori Konferencia) azért bírálták az Ember
és természet műveltségterület anyagát, mert az – más területekhez hasonlóan – „sajátos
tudományfilozófiai sémát alkalmazva” a fejlesztési feladatok szerkezetét követve épül fel.
A NAT e területének képviselői, szakmájukban kiváló, elismert szakemberek, úgy
foglalnak állást, hogy a természettudományi nevelésnek elő kell segítenie a közvetített
tudás társadalmi érvényesülését is. Ezért az sem a tartalmak, sem a módszerek tekintetében nem szorítható be kizárólag a szaktudományok szűken értelmezett kereteibe.
A közoktatásban folyó oktatásnak és nevelésnek olyan, természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi
életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek az egészségmegőrzéssel, a
természeti forrásokkal való fenntartható gazdálkodással összefüggő problémák. Cél,
hogy a tanulók cselekvő közreműködőivé váljanak a tanulási folyamatnak, egyben felkészüljenek az aktív állampolgári szerepvállalásra. Ez a kétféle szemlélet nehezen tűnt
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összeegyeztethetőnek, a véleményezési folyamatban azonban hosszú egyeztetést követően a műveltségterület kiegészítésével végül sikerült megállapodni a Magyar Tudományos Akadémiával. A sok és kevés vitájában a műveltségterületek tartalmainak meghatározásánál sajnálatosan hangsúlyosan megjelent az a motívum, miszerint azért nem
csökkenthetők a tartalmak, mert ezzel tanári állások kerülnek veszélybe. Ez összefügg
azzal, hogy a demográfiai előrejelzések szerint a következő években tovább csökken a
tanulók száma, így kevesebb pedagógusra lehet szükség. Ezért értelemszerűen minden
műveltségi terület egyben a maga helyzetét is meg akarta erősíteni, különösképpen markánsan jelent meg ez az igény a tanárképzéssel foglalkozó intézmények véleményezőinél,
hiszen ha nem szerepelnek kellő súllyal az adott tartalmak, nem lesz szükség annyi pedagógusra, veszélybe kerülhet a képzésük.
‒ Hangsúlyos véleményeket fogalmaztak meg szakemberek saját nevükben és szervezeti formában is, így például a Magyartanárok Egyesülte, a Történelemtanárok Egylete,
két pedagógus szakszervezet, az ELTE Fizikai Intézet és a Magyar Kémikusok Egyesülete.
A NAT mely pontjait, megfogalmazásait érte a legtöbb, legfőbb kritika, és mely észrevételeket érezték, érezte jogosnak, megfontolandónak?
‒ Előre bocsátom – úgyis, mint az egyik első, 1989-ben 318-as számon bejegyzett civil
szervezet alapítója és két évtizede vezetője –, hogy ellentmondásos módon ítélem meg az
ún. szakmai szervezetek véleményét. Ennek oka, hogy nem igazán lehet tudni az egyes
szakmai szervezetek társadalmi legitimációjának súlyát, mert vannak olyan civil szervezetek, amelyekről a jól tájékozottak pontosan tudják, hogy tagságuk alig több egy-két tucat embernél, de médianyilvánosságuk révén sokkal jelentősebbnek tűnnek. A NAT-bizottság tagjai, beleértve jómagamat is, elsősorban azokat a véleményeket tudta elfogadni,
amelyek arról szóltak, hogy túl sok konkrét tartalmat építettünk be az alaptantervbe,
s az alaptanterv ne akarjon túlterjeszkedni, maradjon meg az alapműveltségnél, adjon
differenciálási lehetőséget a kerettantervek elkészítésekor.
‒ Ezek szerint a készítők elfogadták azt a legfőbb kifogást, hogy a NAT-nak tananyagközpontú a filozófiája, és a kötelező tananyagok meghatározása szinte kitölti a kerettanterveket, átvéve szerepüket, s az alaptanterv nem sok mozgásteret ad az iskoláknak, pedagógusoknak.
‒ Bár az alaptanterv tananyagot tartalmaz, mégis fejlesztésközpontúnak nevezném, ezt
igazolja a felépítése is, amelyben egymásra épülnek az alapelvek, célok, a fejlesztési követelmények és a tartalmak. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellett volna megküzdeni minden egyes
műveltségterületi bizottsággal az anyag csökkentése érdekében. Akadnak olyan bizottsági
vezetők, akik azóta is rosszallóan tekintenek a húzást végző NAT-bizottság tagjaira.
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‒ Komoly bírálat érte az alaptantervet, hogy az igazodik a kormány központosító törekvéseihez, az iskolák államosításához. Az egyik oktatáskutató egyenesen úgy fogalmazott,
hogy a NAT készítői nem bíznak semmit sem a diákra, sem a tanárra, sem a tantervre.
‒ Az alaptantervi koncepció igazodik az állam új szerepfelfogásához, mely szerint az
nemcsak az iskolák fenntartásában, működtetésében, hanem a tartalmak meghatározásában is feladatot és felelősséget akar vállalni, ezért az iskolák számára talán szűkebb
mozgásteret jelöl ki. De ez nem azt jelenti, hogy ne érvényesülhetnének az iskolák sajátos
pedagógiai igényei. Ez a Köznevelési törvényből következően azt jelenti, hogy nagyjából a
hivatalos tanítási órák tíz százalékában van lehetősége az intézményeknek az önálló arculat kialakítására. A tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon ez már huszonöt százalék
felett van. Hogy ez sok vagy kevés, azt döntse el az olvasó – azt is szem előtt tartva, hogy
a dokumentum egyik kimondott célja az iskolák közti színvonalkülönbség csökkentése.
‒ A viták során kérdésként vetődött fel: lehet-e az erkölcstant külön tantárgyként tanítani, nem természetes-e, hogy az része minden órának az irodalomtól a történelmen át az
osztályfőnöki óráig, vagy épp az osztálykirándulásokig?
‒ A NAT az erkölcsi értékek fontosságát azzal is hangsúlyozza, hogy azok tanítását a
kiemelt fejlesztési területek és nevelési célok részeként minden tantárgyba integráltan és
önálló heti 1 órás tantárgyként is lehetővé teszi az 1–8. évfolyamon. A jogszabály a szülők
számára azt a lehetőséget is megteremti, hogy az önálló erkölcstanóra helyett gyermekeik
felekezeti hittan oktatáson vegyenek részt. Az erkölcstan oktatása az 1–4. évfolyamon
elsősorban azt jelenti, hogy a gyerekek a pedagógussal az egyes órákon egyébként megtárgyalt témákat erkölcsi aspektusból „beszélgető óra” keretében elemzik. Az 5–8. osztály
tantervei az emberi alapértékekkel való intenzívebb foglalkozást, feldolgozását várják el.
‒ A hittan még jobban megosztja a szülőket: a családoknak, a diákoknak olyan magánügyben kell kitárulkozniuk, amelyhez nincs köze az iskolának, amelyről esetleg nem
szívesen nyilatkoznak, s amely alkalmas lehet az ateista vagy a vallási kisebbségben lévő
tanulók megkülönböztetésére, kiközösítésre.
‒ A problémát így is meg lehet közelíteni, de lehet egy olyan olvasata is, hogy lehetőség
nyílik már kisgyermekkortól kezdődően a világról vallott nézetek, vélemények, hitek,
felekezetek szabad megvallására, kinyilvánítására. Bizonyára van igazságuk azoknak is,
akik erre a lehetőségre aggodalommal tekintenek, de én úgy vélem, nehezen elképzelhető, hogy jogállami keretek között bármilyen irányú meggyőződéséért bárkit hátrányos
megkülönböztetés érjen.
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‒ Nemcsak írók megemlítése vagy kihagyása miatt érte bírálat a NAT-on belül az irodalom tantárgyat, hanem azért is, mert az alaptantervből inkább a lexikális tudás megkövetelése olvasható ki, a szövegértés, szövegelemzés hátrányára, amely kevéssé segíti a
gondolkodást. Mint egykoron gyakorló általános és középiskolai tanár, egyetért ezzel?
‒ A választ kettébontanám. Azzal nem értek egyet, hogy az iskolai oktatás célja a minél
bővebb lexikális tudás átadása legyen. De az is nyilvánvaló, hogy a kérdésben megfogalmazott szövegértési és -elemzési képesség fejlesztése csak konkrét tartalmakon keresztül tud
megjelenni, az ismeretközvetítést és a képességfejlesztést tehát nem lehet kettéválasztani.
‒ Felhördülés kísérte azt a változtatást, amely szerint a szakiskolákban a tanítási időkeret nem minimum, hanem maximum 33 százaléka fordítható a közműveltségi tartalom
átadására, befogadására, ami nagyon kevés.
‒ A szakiskolák problematikus helyzetét nem a NAT idézi elő, hanem a Köznevelési,
valamint a Szakképzési törvény, amelyek átalakították a szakiskolai képzést. Ezek rögzítik, hogy a szakiskolákban az oktatást döntően a szakma elsajátítására kell fordítani,
továbbá nem négy-, hanem hároméves a szakiskolai képzés ideje. Ez a folyamat már
2008-ban megindult az előrehozott szakiskolai képzéssel. Az a diák, aki ma szakiskolába
megy, az az általános iskola hatodik osztályától már szinte teljesen lemaradt a tanulással. Őket a szakiskola az általános iskolában alkalmazott tanítási módszerekkel – amelyekkel nemigen fejlődtek az utóbbi évtizedekben – nem fogja tudni előbbre juttatni,
számukra a szakiskolai gyakorlati tevékenység a tanulási képesség egyfajta regenerációs folyamataként is értelmezhető, amelyben örömüket lelhetik. Ha ez kialakul, akkor
a normál közműveltségi tananyagból is elkezdheti valami érdekelni. A szakma megtanulása, a feladat megértése, megoldása elindíthatja a diákokban azt a folyamatot, amely
lehetővé teszi, hogy a szakiskola elvégzését követően a továbbiakban is tanulni képes
ember váljék belőlük.
‒ Még számtalan konkrét kritikát, észrevételt lehetne kiemelni a beérkezett bírálatok,
megjegyzések közül, de egyelőre utolsóként essék szó a visszaállítandó szakfelügyelői rendszerről, amelyről Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár is kiemelten szólt egy május elején tartott székesfehérvári szakmai tanácskozáson. Szavai szerint minden oktatási
évben minden intézményt négyszer egy napig fognak ellenőrizni továbbképzett pedagógusok. Ez a negyedszázad után visszaállítandó rendszer úgy tűnhet a tanárok számára, hogy
az állam ismét bizalmatlan velük szemben!
‒ A kérdés sokirányú. Egyrészt érinti a kialakítandó pedagógus-életpályamodellhez
kapcsolódó minősítési rendszert, amely pedagógiai szakértők bevonásával az Oktatási Hivatal keretei között folyik majd, másrészt érinti a kialakítandó szaktanácsadói rendszert,
melynek szakmai gazdája, fejlesztője az általam vezetett intézmény. A szaktanácsadók az
új alaptanterv bevezetését követően kezdik majd meg munkájukat, a dolguk pedig az lesz,
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hogy ellátogassanak az iskolákba, konzultáljanak a pedagógusokkal, nézzék meg a tanórákat, mérjék fel, hogy az új szabályozás nyomán milyen típusú és tartalmú szakmai fejlesztésre van szükség, s a vizsgálódás eredményeképp állítsanak fel egy olyan „diagnózist”,
amely megfelelő terápia alkalmazásával eredményesebbé teheti a nevelő-oktató munkát.
A korábbi és még a jelenlegi helyzetet az is jellemzi, hogy a pedagógusok nem feltétlenül
célirányosan jelentkeznek továbbképzésekre, a programválaszték is gyakran esetlegesnek
tűnik számukra. A köznevelési rendszerben megjelenő szaktanácsadó majd egyfajta mentorként tud segíteni például a tanórai munka eredményesebbé tételéért vagy az adott pedagógus számára legmegfelelőbb képzés kiválasztásában. A jó döntés pedig nemcsak az illető
tanár fejlesztését szolgálja, de az iskola eredményességét is javítani tudja.
‒ Elegendő volt a kétszer egy hónap a vélemények megismerésére, feldolgozására, és a
NAT átdolgozására?
‒ Természetesen mindig az a jó, ha mindenre sok idő van, de a NAT-készítés folyamatában, különösen a műveltségi területeken, korábban is folyt egyeztetés, tisztázni lehetett a legfontosabb vitakérdéseket. Azon túl, hogy maguk az anyagok a műveltségterületi
bizottságok tagjainak, illetve a bizottsági elnökök és a NAT-bizottság folyamatos egyeztetésével íródtak, a NAT-munkálatok első lépéseitől kezdve számos kérés, javaslat, igény
érkezett az OFI-hoz szakmai és más szervezetektől, magánszemélyektől egyaránt. Így a
NAT közműveltségi tartalmairól szóló diskurzus már jóval a tényleges társadalmi vitája
előtt megkezdődött, ugyanis a szöveg kialakításának folyamatában a különböző szektorok képviselői több száz javaslatot fogalmaztak meg. Magánszemélyek éppúgy fontosnak
tartották, hogy a különböző műveltségi területek közismereti tartalmaihoz hozzászóljanak, mint kormányzati szervek, egyesületek, szakmai szervezetek, szakmai műhelyek,
egyetemek képviselői.
‒ Ön szerint társadalmi konszenzus áll majd a NAT mögött?
‒ Reményeim szerint igen, noha bizonyára számosan vannak, akik erről másként vélekednek. Egy jó Nemzeti alaptanterv egyik ismérve, hogy konszenzus van mögötte. Hadd
osszam meg az olvasókkal azt, hogy a korábbi NAT-ok készítésében közreműködők közül többen is jelezték informálisan, hogy bár nem értenek egyet ezzel a szabályozási filozófiával, de magát a dokumentumot szakmailag kifejezetten igényesnek, jó színvonalúnak tartják. Véleményem szerint a NAT-ot érintően két kérdéskörben minden bizonnyal
megvalósul a társadalmi konszenzus. Egyrészt a társadalom többsége elfogadja, hogy az
iskolák működésében a tartalmi szabályozás legmagasabb szintjén új „küldetés” jelenjen
meg, melyben a pedagógiai értékek és a nevelés nagyobb hangsúlyt kapnak. Továbbá
abban is egyetértés látszik, hogy tanterv nem létezhet közműveltségi tartalmak nélkül.
E két kérdésben a lakosság több mint kétharmada egyetért: mindez kiolvasható abból az
egyelőre még nem nyilvános közvélemény-kutatásból is, amelyet egy közvélemény-kutató céggel nemrégiben készíttettünk.
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‒ Mi lesz a további menetrend, miután az alaptantervet lapzártánk után, május második felében elfogadta a kormány?
‒ A NAT-tervezet februári nyilvánosságra hozatala után intézetünk már hozzálátott a
kerettantervek készítéséhez. Természetesen a vitákat követően módosult a NAT, és miután a kormány elfogadta a változásokat, a tananyag-csökkentéseket figyelembe véve dolgoznak tovább a szakemberek a kerettanterveken. Nyár végére kell elkészülnie a kerettanterveknek minden iskolatípusra. Az iskolákban a pedagógusok az év második felében
kiválasztják, mely kerettanterv szerint készítik el helyi tanterveiket, és a 2013/14-es tanévben ezek alapján indulhat el az oktatás az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamokon.
‒ Mikorra készülnek el a kerettantervekhez szükséges új tankönyvek?
‒ Nem kizárt, hogy az új tankönyvek is elkészülnek 2013 tavaszára, mivel az elmúlt
évtizedben a tankönyvkiadók nagyon rugalmasakká váltak, és megtanultak gyorsan reagálni a különböző tartalmi változásokból adódó feladatokra. Az is elképzelhető – korábban is volt már erre példa –, hogy a NAT 2013 szeptemberi bevezetésében érintett 1.,
5. és 9. évfolyamokon egyszerűsítik a tankönyv-jóváhagyási eljárást, és/vagy meghos�szabbítják a tankönyvrendelési időszakot.
‒ Több új tankönyv közül válogathatnak majd a tanárok? A régieket is használhatják majd?
‒ Biztosan nem lesz egytankönyvűség. A korábbi években készített kutatások szerint a
legtöbb tantárgy esetében nagyjából három tankönyv lefedi az oktatási igényeket. Az elkészült kerettantervektől is függ, mi lesz a régi tankönyvek sorsa. Meglátásom szerint a
legtöbb tankönyvet nem kell az első betűtől az utolsóig újraírni, csak kiegészíteni, rövidíteni, átszerkeszteni, esetleg más szempontokat is meg kell benne jeleníteni.
‒ Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkájának egészét kitölti a NAT, a kerettantervek készítése vagy jut idő más feladatokra is?
‒ Az intézetnek fontos feladata a NAT, de emellett a magyar közoktatás és felsőoktatás
területén még sok más egyéb kutatási, elemzési, adatszolgáltatási, illetve tartalmi-módszertani fejlesztési munkát is végez, alapfeladatából adódóan, illetve az európai uniós fejlesztéseibe bekapcsolódva. Az elmúlt év törvénykezési munkájának eredményeképp ez
a feladatállomány még tovább bővült a felsőoktatás átalakításával, a tanárképzés, illetve
a pedagógiai szakmai szolgáltatás (pl. szaktanácsadás) új rendszerének kidolgozásával
kapcsolatos szerepvállalásokkal. Az intézetnek része az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum is. Alapstátuszban több mint százhúszan dolgozunk, határozott idejű szerződéssel még közel kétszer ennyien kötődnek hozzánk.
Az interjút Falus Tamás készítette.
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Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkája, feladatai1
‒ Az OFI története a magyar közoktatás története is. Hogyan született meg az intézet
mai konstrukciója?
‒ Az OFI alapvetően az 1962-től 1990-ig létező Országos Pedagógiai Intézet utódaként, a 90-es évektől kezdődő, oktatáspolitikai döntések nyomán megvalósuló intézményi összevonások és átszervezések eredményeként alakult ki. Ebben a folyamatban olyan
intézetek olvadtak be, illetve váltak ki a szervezetből, mint az Oktatáskutató Intézet,
a Professzorok Háza, a Nemzeti Szakképzési Intézet, az OKÉV2, a KÁOKSZI3 vagy az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum – mindannyiszor jelentős „traumát” okozva
a szervezeti átalakulás menedzselését illetően, de egyben lehetőséget is adva a szakmai
kompetenciák körének bővülésére és a szélesebb együttműködésre.
Az OFI történetének feldolgozása céljával készült már egy interjúkötet 2009-ben4,
amelyben a mostanihoz hasonló beszélgetések találhatók az intézmény néhány egykori
főigazgatójával, de összefoglaló, pontos, kronologikus leírás nem született még az egyes
elődintézmények sorsa alakulásáról és egybeolvadásuk-különválásuk történetéről – bár
terveink közt szerepel ilyen. Így most én is csak néhány fontosabb pontra utalnék.
Az OFI sajátos pályaívet futott be. A legtávolabbi előd, az Országos Pedagógiai Intézet,
’90-ben, a rendszerváltáskor megszűnt, darabjaira hullott, majd egyes részlegeiből Zsolnai József vezetésével megalakult az Országos Közoktatási Intézet (OKI).
De néhány év alatt kiderült, hogy az oktatásügy nem maradhat relatíve önálló szakmai,
szakpolitikai pályán, ami az első éveket jellemezte; az oktatáspolitika, a közoktatás is a
pártpolitikai csatározások terepévé vált, így központi szakmai intézménye sem járhatta
a maga útját. Átszervezések, szerep- és feladatmódosulások, költözések jellemzik ezt az
időszakot. Ez alól a Zsolnai József és Mihály Ottó fémjelezte kezdetek és újraalapozás
után Halász Gábor igazgatói évei jelentenek még kivételt, amikor az európai minta volt
szem előtt, a kutatás-fejlesztés nyugati modelljének meghonosítása volt a program, az Oktatáskutató Intézet örökségét képviselve. Programját jól reprezentálják az Intézet olyan
kiadványai, mint a Jelentés a közoktatásról5 kötetek, az évenként megrendezett országos
szakmai konferenciák, valamint az Intézet bekapcsolódása a nemzetközi kutatási-fejlesztési folyamatokba (az európai kutató-fejlesztő intézmények konzorciumába való felvételünkön túl az Intézet vezetője a testület elnöki feladatait is ellátta 2004 és 2006 között).
A beszélgetésre 2015. júniusában került sor, az eredeti interjú az Új Pedagógiai Szemle 2015/7–8. számában jelent meg.
Az itt közölt változat olyan részeket is tartalmaz, ami a folyóiratban nem jelent meg.

1

2

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont.

3

Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény.

4

Mayer József (2009): Az OFI története narratívák tükrében. OFI, Budapest. (http://www.ofi.hu/kiadvany/az-ofi-tortenete-narrativak-tukreben)

5

1995, 1997, 2000, 2003, 2006 és 2010-es dátumozással készült elemző kötet.
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Halász Gábor 2006-os lemondását követően anyagilag és szervezetileg is újra nehéz
évek következtek. Több program, több vezető követte egymást.
2010 végén, 2011 elején, az Intézet tudományos és szakmai főigazgató-helyetteseként
kaptam a fenntartótól főigazgatói megbízatást. Talán nem meglepő, épp válságos időszakot
éltünk. Amellett, hogy az Intézetet egy százmilliós nagyságrendű szabálytalansági eljárás
fenyegette, olyan belső szakmai-morális erodálódás zajlott, mely már nemcsak a szakmai
munka minőségét befolyásolta, hanem az Intézet fennmaradását is kérdésessé tette.
Azóta eltelt négy év vezetőváltás nélkül, de az OFI hihetetlenül sokat változott ebben az
időszakban is. 2010 végén nagyjából 150 munkatársa volt, és a költségvetése nem érte el az
egymilliárdot. Most, ha a projektjeinket is beszámítjuk, 1300-nál több a munkavállalónk,
és a havi kifizetéseink nem egyszer megközelítik a 2010-es évi költségvetésünket. Tehát
egészen mások ma a nagyságrendek. De ha csak az alapköltségvetést és az alapfeladatokon dolgozó munkatársakat nézzük, a létszám megközelítőleg a kétszeresére, a költségvetés a négyszeresére nőtt.
S nemcsak a méretek változtak: a hányatott sors azt is jelenti, hogy folyamatos költözésben voltunk: a Gorkij fasorban érte az Intézetet a rendszerváltozás, innen a Könyves
Kálmán körúton és a Dorottya utcán át a Szalay utcába vezetett az út, onnan költöztünk
tavaly a Szobránc utcába, jelenlegi helyünkre. (Persze a külön telephelyeket és azok változásait nem sorolom, ma is több van belőlük.) Nem meglepő, ha ilyen körülmények között
csak néhány időszakra volt jellemző az, hogy az Intézet a szakmai, a szakpolitikai és a
tágabb közvélemény előtt is a méltó helyén volt, és támogatás, elfogadás, együttműködés
vette körül, jellemezte a mindennapjait. Ma efelé igyekszünk, s talán ebben a tekintetben
is jó úton haladunk, a pedagógusok mind jobban megbarátkoznak az OFI kiadványaival,
ez látszik a programjaink részvételi adataiból, illetve honlapunk látogatottságából is.
‒ Nem lehetett volna megúszni az átalakítások sorozatát?
‒ Az OFI-nak talán nem lett volna szüksége erre a hosszú vajúdásra. Hiszen az a konstrukció, ami mára hosszas útkeresést követően kialakult, vagy legalábbis kialakulóban
van, annak a lehetősége már az OPI-ban is benne volt. A ’70–80-as évek Pedagógiai
Intézetében – a helyzetéből és a korból fakadó ideológiai meghatározottsága ellenére –
magas színvonalú szakmaiságot képviselő, nemzetközi kitekintéssel bíró munkatársak
is dolgoztak. Ebből a műhelyből jó eséllyel kialakulhatott volna egy, a kor kihívásaira
megfelelően reagáló, modern kutatási-fejlesztési-módszertani eszköztárral rendelkező
pedagógiai tudásközpont. Azon kevesek, akik még az OPI-ból vagy az Oktatáskutató
Intézetből vannak itt köztünk, sok dolgot másként, mondhatni jobban vagy alaposabban tudnak, értenek, mint mi, akik később vagy máshonnan jöttünk. 1985-től már igazi reformok kezdődtek a közoktatásban – ekkortól indultak és nyertek polgárjogot az
iskolakísérletek, és kezdtek el kialakulni az intézményi-helyi autonómiák –, s az OPI a
helyén volt, meg tudott birkózni a feladatokkal. Nem utolsósorban azért, mert a belső
feladatmegosztás a kutatás-elemzés, a tartalmi-módszertani fejlesztés és a pedagógiai
szolgáltatás terén hatékonyan működött és egymást segítette. Ma ezek a folyamatok sok155
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kal komplexebbekké váltak, ezért egymásra épülésük is sokkal fontosabbá vált. Az iskolák számára különösen fontos lenne, hogy támaszkodhassanak egy szakmai és morális
értelemben is hiteles intézetre.
‒ A minőségi intézeti munkának „minőségi” munkatársak a feltételei. Honnan jönnek?
Kik ők?
‒ Kiből is lesz jó oktatáskutató-fejlesztő szakember? Kétféle út van. Az egyik az, hogy
valaki az egyetem után rögtön kutatói pályára lép. Erre nálunk kevésbé van lehetőség,
épp ezért az elmúlt évek egyik legfontosabb intézkedésének gondolom a gyakornoki
program elindítását, amely során PhD-hallgatók töltenek két-három évet nálunk, és a
gyakornoki időszak végén, amennyire szűk lehetőségeink engedik, igyekszünk megtartani a mentorált szakmai együttműködés során ígéretesnek bizonyuló fiatalokat. Sajnos,
többen pont azért nem maradnak, mert az egyetemeken sokkal nagyobb eséllyel tudnak
tudományos karriert befutni, mint nálunk.
A másik út, hogy valaki iskolában dolgozva kerül kapcsolatba az Intézettel, s együttműködve, komoly tanulási folyamat során válik pedagógiai fejlesztővé, kutatóvá.
Az oktatáspolitikai megrendelések leginkább rövid távúak, a pedagógiai kutató-fejlesztő szakember azonban „nem állítható” elő rövid határidővel, kívánság szerint. Például a tantervfejlesztéshez olyan komplex szakmódszertani és szerkesztési tudás kell,
amely éveken át tartó folyamatos felkészüléssel szerezhető meg, és csak folyamatos szellemi erőfeszítés mellett nem avul el. Ha ez a tudás eltűnik, sokáig nem pótolható.
Itt van egy különös történet, Halász Gáboré, ahogy már említettem, egyik főigazgatói
elődömé. Az ő tudása mögött a Gazsó Ferenc fémjelezte Oktatáskutató Intézet évtizedei
vannak, mélyen visszanyúlva a rendszerváltozás előtti időkbe. Azt a műhelyt kezdettől
jelentős szakmai-szellemi autonómia jellemezte, nemegyszer kiegészülve a politikai kontextust felülíró európai nyitottsággal. Jó néhány esetben bátor, kritikus, de megalapozott
elemzések sorával álltak elő: sajátos módon ez ma is egyre nélkülözhetetlenebb „termék”
volna! Az Oktatáskutató ma az OFI része, de az OFI-nak még mindig van tanulnivalója
az oktatáskutatók nagy hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert nemzedékétől.
A több évtizedes kutatói-fejlesztői tapasztalatot lényegében semmi nem pótolhatja.
A pedagógiai kutatásnak, fejlesztésnek van egy sajátos kontextusa, egyfajta belső mozgásrendje, amit nem lehet sem felfüggeszteni, sem figyelmen kívül hagyni. Ez a felkészültség épp arról szól, hogy kezelni tudja a nehézségeket, mivel egy program indulásánál sosem látható pontosan a végeredmény, számolni kell a menet közbeni hatásokkal
és ellenhatásokkal. Ezért az egész folyamatban olyan belső önmozgást kell működtetni,
amely interaktivitáson alapul, és folyamatosan indukálja az innovációs elemek beépítését. Minden kezdeményezésnek van előtörténete, ami megint csak nem hagyható figyelmen kívül. A fejlesztő az elmélet és a gyakorlat szakembere egyszerre: nem csupán
elméleti síkon gondolkodik, hanem mindig az adott kontextusban, és mindig azokra is
odafigyelve, akik megvalósítják, akikre irányul a fejlesztés. Elemez, tanulmányt ír, közvetít, tervez és reflektál.
156

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 156

18/03/18 13:03

OFI – Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkája, feladatai

Az Intézetnek minden „átalakítási kacskaringó” ellenére is mégiscsak a legfontosabb
szakmai értéke ez a kutató-fejlesztő és innovációs tudás, vagyis a K+F+I. Azért hangsúlyozom ezt, mert sokféle feladatunk van, de ez az a mag, ez az a szellemi – ha tetszik,
tudományos ‒ tőke, ami megkülönböztet minket az ágazat többi intézetétől.
A kutató-fejlesztő munkatársi állomány utánpótlás-nevelésének a ’90-es években kialakult rendszere megszűnt a 2006-os vezetőváltást követően. Ezért is különösen fontos, hogy
2012-től a gyakornoki program elindításával sikerült ezt a hagyományt feleleveníteni.
Az Intézet szellemi tőkéjének értékes része az a kapcsolati háló, amely a különféle
nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés során kialakult, ezt
igyekszünk folyamatosan bővíteni, s törekszünk arra, hogy minél több nemzetközi projektbe bekapcsolódjunk. Csak a legfontosabbakat említve: az Intézet tagja a CIDREEnek (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe),
az európai oktatási kutató-fejlesztő intézetek konzorciumának, az EU, ET és az OECD
különböző munkacsoportjainak; az Eurydice Irodán keresztül pedig adatot szolgáltat a
magyar, illetve adatot gyűjt az európai országok oktatási rendszeréről. Ebben az évben
több fontos rendezvény is zajlott/zajlik Budapesten. Az ELINET (European Literacy Policy Network) nevű hálózat, melynek célja az anyanyelvi műveltség, az írás-olvasástudás fejlesztése az élethosszig tartó tanulás folyamatában, áprilisban konferenciát tartott
Budapesten, melynek házigazdája az Intézet volt. Ugyancsak mi szervezzük az imént
említett CIDREE éves konferenciáját 2015. november 5-én Budapesten. E konferencia
témája is az írás-olvasástudás fejlesztése (Improving Literacy Skills across Learning), és
egyik fő eseménye lesz az azonos címmel megjelenő CIDREE-évkönyv bemutatása, melyet Intézetünk munkatársai szerkesztettek. A szervezet tavalyi évkönyvének témájáról
pedig a szeptember elején megrendezett ECER-konferencián (Education and Transition
‒ Contributions from Educational Research) tartottak előadást az Intézet a kötetben
publikáló munkatársai – köztük magam is. A közelmúlt eseményei közül kiemelném
még a júniusban lezajlott nemzetközi konferenciánkat a pedagógusképzésről.
‒ Milyen feladatok megoldásán dolgozik ma az Intézet?
‒ Vegyük hát sorra. Az oktatáselemezés és -értékelés terén számos kiadványunk, háttértanulmányunk van, és folyamatosan bővül ezek köre. A tanterv- és iskolafejlesztés,
a követelményfejlesztés, az érettségi tantárgyi fejlesztés meghatározó szakmai műhelyei
találhatók nálunk, miként az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) szellemi központját is
mi hoztuk létre, és mi működtetjük. 2013 végétől kezdtünk el foglalkozni a tankönyvfejlesztéssel, illetve 2012 óta folyik a szaktanácsadói képzés megújítását célzó projekt.
A TÁMOP 3.1.1. (a 21. századi közoktatás-fejlesztés) és a 3.1.5. (Pedagógusképzés támogatása) projektek mellé az elmúlt két évben három újabb TÁMOP-os projektfeladatot kaptunk: a tankönyv- és portálfejlesztésre vonatkozó 3.1.2-B-t, a pedagógusképzés
megújításáról szóló 4.1.2.B-t és a köznevelési reformok megvalósítását támogató 3.1.15-öt.
Svájci hozzájárulással 2012 óta zajlik az Intézetben sok éve folyó Ökoiskola projekt kiszélesítése. Megemlíteném még a nem szakmai jellegű, de legalább ilyen fontos KEOP157
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projektünket (Környezet és Energia Operatív Program), melynek segítségével jelentős
energiahatékonysági felújítási munkák valósulnak meg az Intézet Könyves Kálmán körúti épületében, az úgynevezett Tündérpalotában.
Az egész napos iskola pedagógiai programján is dolgozunk; a konfliktuskezelés teljes
problémakörét vállaltuk (kezdetben az Alternatív Vitarendezési projekt keretében, majd
beépülve a szaktanácsadói képzésbe). Mindezekhez a programokhoz kapcsolódóan lezajlott egy kommunikációs fejlesztés is: a megújult honlapunk, az Új Pedagógiai Szemle
és az Új Köznevelés is komoly információs bázist jelentenek a pedagógusok számára.
Ahogy a többi hozzánk tartozó lap, az Educatio, valamint a Könyv és Nevelés is. Voltak
az Új Közneveléssel kapcsolatban kétségek, de azt hiszem, a pedagógusok számára hasznos lapként működik, a szerkesztőség megpróbál frissen reagálni az iskola világának
hazai eseményeire. A pedagóguspálya vonzóvá válásának egyik jelzése lehet, hogy pedagógusként is címlapra lehet kerülni.
Amikor 2011-ben hozzánk került a Nemzeti Tehetség Program, bár sok gonddal járt az
átvétel, de igyekeztünk megtalálni, mit tehetünk hozzá, hogyan lehet fejleszteni, s végül
hatásosan megjelenni a közvélemény előtt, hogy támogatásokat szerezzünk. Erősíteni
szándékoztunk azt, hogy a tehetséges fiatalok felkarolása – társadalmi értelemben – ne
periférikus kérdés legyen. E feladat – fenntartói döntés alapján – ez év első felében elkerült az Intézettől.
Az Intézeten belül ezeknek a projekteknek a nyomán komplex szakmai műhelyek jöttek létre, amelyek egymást is támogatva, egymást is folyamatosan fejlesztve alakulnak
az együttműködés során – mindig az aktuális feladatok igényei szerint. Az új tankönyvek hiteles kipróbálásához szociológus szakértelem is kellett, a követelményfejlesztésnél
szükség volt a tantervfejlesztők tudására, az iskolafejlesztőknek kellett az az elméleti alapozottság, mely a kutató-elemző munka terméke. A szaktanácsadással összefüggő fejlesztés a korábbi évek pedagógiai fejlesztéséből, iskolafejlesztésből, módszertani fejlesztéséből építkezik, s nem véletlen, hogy az intézeti EU-s projektek jelentős részét olyan
kollégák vezették, akik a korábbi évek szakmai munkájának meghatározó személyiségei
voltak. Az Intézet munkatársainak határozott idejű munkaviszony keretében dolgozó
része létszámban jelentősen gyarapodott, nagy feladatokat vállalt és oldott meg, stratégiát dolgozott ki, és persze mindenekelőtt elkészítette az új kerettantervet.
Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy ezeknek a munkatársaknak nemegyszer rendkívülinek nevezhető feladatokat is meg kellett oldaniuk. Amikor például megszületett
az oktatáspolitikai döntés, hogy a tankönyvek terén egy új szakaszt kell elindítani, s
ebben az államnak meghatározó szerepet kell vállalnia, a feladat végrehajtásával az Intézetet bízták meg. Kiadványaink már az előkészületek során az oktatáspolitikai viták
kereszttüzébe kerültek, soha nem látott tankönyvkritikai aktivitás jellemezte az elmúlt
évet, céltáblájává váltunk a változás ellenzőinek. Miközben számunkra az volt a kérdés
2014 tavaszán, hogy egyáltalán képesek leszünk-e az elvárt színvonalon, új tartalommal, időre előállítani a tankönyveket. Sok volt a bizonytalanság, nagy volt a kockázat.
Végül 52 iskolai kiadványunk jelent meg szeptemberre, természetesen nem hibátlanul.
S persze minden pontatlanságért, hibáért meg is kaptuk a magunkét. A szakmai vitákat
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akkor is, ma is örömmel vállaljuk, hiszen az a meggyőződésünk, hogy ezek révén érhető
el a tankönyvek tekintetében is a legjobb színvonal. A kísérleti tankönyvek jellegükből
fakadóan több fordulóban készülnek el: a készítés – kipróbálás – korrekció folyamatán
keresztül nyerik el végleges formájukat.
Megítélésem szerint az elmúlt hónapokban az Intézet szabadsága, lehetősége arányaiban mintha kevesebb volna ahhoz képest, amekkora súlya és szerepe volt az elmúlt évek
szakmai fejlesztéseiben – arra, hogy szerepe legyen a megindított fejlesztések vizsgálatában, illetve hogy a maga szakmai hozzáértésével részt vállaljon a formálódó új oktatáspolitikai döntésekben. Úgy vélem, hogy a közelmúlt és a jelen oktatáspolitikai történései
talán másként, szervesebben épülhettek, alakulhattak volna, ha többször kérdeztek volna bennünket, ha nagyobb súllyal számított volna a véleményünk. A NAT-tal is így volt
ez. A mi végső változatunkat a minisztérium politikai szempontból kissé átalakította,
mégis mi vállaltuk a teljes felelősséget. Ez is alakulhatott volna szerencsésebben is.
‒ Az Intézet tehát az oktatáspolitikai megrendelés és az iskolai innovációs lehetőségek
természetes korlátai szorításában dolgozik?
‒ Az oktatáspolitika természete más, mint egy kutató-fejlesztő és a pedagógusok szakmai munkáját segítő intézményé; a miénk az iskolai valósághoz, a reális cselekvési lehetőségekhez kell, hogy igazodjék. Mi hiába alkalmazkodunk a döntésekhez, az iskola nem
alkalmazkodhat hozzánk. Köztes helyzetünk van, és örülnénk, ha ebben a szerepben jól
működnénk, de hatékonyságunkat az oktatáspolitika erősítheti és gyengítheti is. Akkor
jó egy irányítási rendszer, ha „többféle hangszeren tud játszani”. Nem mindig szükséges
a trombita erős hangja, van úgy, hogy egy fuvola hatásosabb. A különböző szintű problémák megoldásaira az oktatáspolitikai eszközrendszer különböző eszközei kellenek.
Talán bizonyos oktatáspolitikai döntések keresztülvitele hatékonyabb, ha egy szakmai
háttérintézmény támogatását érzi maga mögött egy pedagógus, nem pedig úgy éli meg,
hogy egy kormányhivatal előírásait kell teljesítenie.
Egy intézkedéstől várható konfliktusok többsége előre látható. Mi az egyeztetések
pártján állunk. Ha tehetjük, a programjainkban érintettekkel leülünk, beszélgetünk,
tárgyalunk. Ha a „Fejlesszünk együtt!” attitűdjét akarjuk erősíteni, és a gyakorlatot is be
akarjuk kapcsolni a fejlesztésbe, akkor érteni kell a különböző nézőpontokat.
Megítélésem szerint akkor lehet sikeresen menedzselni az oktatáspolitikai folyamatokat, ha az ezeket moderáló szakmai háttér megfelelő felkészültséggel és autonómiával
van felvértezve. Ezt igazolja például az OFI és a Zsidó Közösségi Kerekasztal közötti
egyeztetési folyamat is a NAT és a kerettantervek ügyében.
Az oktatási rendszer alapjai alakultak át 2010 és 1014 között. Új köznevelési törvény
született, új Nemzeti alaptanterv készült, a pedagógus-életpályának új rendszere alakult
ki, gyökeresen megváltozott az intézményfenntartás rendszere, megszerveződött a szaktanácsadás, a minősítés, a tankönyvek terén is fordulat történt. Magam azt reméltem,
lassabban, megfontoltabban lépünk tovább, és egy olyan időszak következik, amikor lehetőség nyílik az alaposabb kidolgozásra, a korrekcióra. De úgy látom, hogy még nincs
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vége az átalakítási elképzeléseknek. Személyesen is aggódom a szakképzési rendszer
közoktatásról való leválasztása miatt, ebben komoly kockázatot látok. Szakközépiskolába jártam, közel húsz évet szakközépiskolában tanítottam, szakmunkásképzős gyerekekkel foglalkoztam, az első tantervfejlesztésem is rájuk irányult, ismerem ezt a világot.
Elfogadtam, elfogadom, hogy a szakmunkástanulók számára az iskolai programot, a
tantárgyi, szakmai felkészítést hangsúlyosan ki kell egészítenie a szakmai gyakorlatnak.
Sőt, úgy gondolom, hogy azok számára, akik napi tanulási kudarcokkal küzdenek (márpedig a szakiskolások között sok ilyen tanuló van), a szakmai felkészítés egyfajta terápia
a tanulási képességek fejlesztése területén. Az azonban aligha lenne hosszú távon jó, ha
a közismereti oktatás válna járulékos elemévé a szakmai felkészítésnek, gyakorlatnak.
Az oktatási rendszer, amit sokáig egységesíteni szerettünk volna, most mintha kettészakadni látszana. Mindenképpen jó, hogy a gazdasági szereplők és az iskola közelebb kerülnek egymáshoz. Csakhogy mit kezdenek egymással, felkészültek-e erre az új, szoros
összekapcsolódásra mindkét oldalon, milyenek az arányok, a mértékek, a lehetőségek?
Ha a tartalmak felől értékelem ezeket a történeteket, például a tankönyvekét, akkor
lehet, hogy az OFI önmagától egy kicsit bátrabb lett volna, ha a tempó felől nézem, akkor
meg lehet, hogy lassabb. Ha lett volna elegendő időnk és lehetőségünk, egy korszerűbb és
nemzetközi trendeket jobban figyelembe vevő fejlesztést indítottunk volna el, természetesen sokkal több időt szánva a megvalósításra, a konszenzuskeresésre.
‒ Mondana egy példát az adott helyzetben feloldhatatlan szakmai dilemmákra?
‒ A kerettanterv megfogalmazta, hogy az 1945 utáni történelem és az állampolgári ismeretek meghatározó jelentőségű tananyag, így ennek feldolgozására az általános iskola
8. és a középiskola 12. évfolyamán meg kell teremteni a szükséges időt. Ennek a kárvallottja a korábbi korok történelme lett, így a teljes ókort és középkort a 9. évfolyamon
kell tanítani. Természetesen nem úgy, ahogy eddig. De ennek a változásnak a szakmai
feldolgozására, az új arányok, mértékek megtalálására időt kell hagyni a pedagógusoknak. Úgy látom, hogy 2012-ben talán radikálisabban kellett volna átalakítani a korábbi NAT-ot, amely feltehetően a műveltségterületek újrastrukturálását is magával hozta
volna. De a rendelkezésünkre álló bő egy esztendőben erre még gondolni sem lehetett.
Ennek következményeként – bár számos új értékkel gazdagodott a NAT, továbbra is a
nyolcvanas évek pedagógiai felfogását őrzi, holott a 21. századra kellene koncentrálnia.
A történelem-tankönyveknek, ahogy a többinek is, sok-sok szakmai párbeszéd során
kellett volna megszületniük, hiszen a tankönyv nemcsak pedagógiai eszköz, hanem egy
tudományág jelenkori tükre is. Sajnos ezekre a párbeszédekre nem volt lehetőség. Pedig
a tudományok legjobbjai – ha kellő idő áll rendelkezésre és kellő mértékben érzékelik a nevelés-oktatás jelenlegi problémáit – bizonyára sok kérdésben segíthettek volna
nekünk. Csak a példa kedvéért említem, hogy a ’78-as tantervet a ’72-es párthatározat
előzte meg, és ’82-ben vezették be, vagy azt, hogy a ’95-ben megjelenő NAT első változata ’88–89-ben készült el. Tehát míg korábban 7‒10 év telt el a politikai döntéstől az
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iskolai gyakorlatig, addig most ez a folyamat két év alatt zajlott le. Ez még jelenkorunk
felfokozott tempójú világában is nagyon gyors iram.
Keserű tapasztalatként kell megállapítani, hogy az elmúlt negyedszázadban sem kapta
meg az oktatásügy azt a társadalmi rangját, hogy politikai küzdelmektől relatív függetlensége legyen. Alig volt olyan szakmai program, amelyik kormányzatokon átívelően
készült és kormányzatokon túl is változatlan formában „életben maradt”. Ennek egyik
következménye a pedagóguspálya leértékelődése, ugyanúgy, ahogy a nemzetközi összehasonlításban a diákjaink romló teljesítménye is. Fontos volna a mindenkori oktatáspolitikának tudatosítania azt, hogy az oktatási reformok megtervezéséhez, végrehajtásához megfelelő idő szükségeltetik, és a döntések meghozatalát érdemes tényekre alapozott
szakpolitikai elemzéseknek megelőzniük, továbbá lényeges lenne hangsúlyosan támaszkodniuk azokra az önálló szakmai-tudományos műhelyekre, amelyek e folyamatok menedzselésében komoly tapasztalatokkal bírnak.
‒ Hogyan lehetne másképp?
‒ Voltak az elmúlt évtizedben próbálkozások a politikai megosztottságon felülemelkedő közoktatási számvetésre, tervezésre, ilyen volt az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal,6 majd a Sólyom László kezdeményezte Bölcsek Tanácsának 2009-es kötete, a Szárny
és teher,7 de ezek egyike sem tudta az oktatáspolitikai döntéseket érdemben befolyásolni
vagy más gondolkodásmódra sarkallni.
Az OFI szakmai műhely, nincs nyilvános és nyílt politikai vita a különböző értékrendű
és politikai elkötelezettségű, felfogású emberek között. Természetes – és többnyire termékeny – az együttműködés, a szakmai egyeztetés, minden vitával együtt, a különböző
álláspontokat képviselők között, hiszen mindig a konszenzus keresése a meghatározó
attitűd. Emlékszem az érettségi 2005-ös reformjára. Ez azon kevés nagy program közül
való, melynek a kidolgozására volt elegendő idő, s mindmáig elfogadhatóan működik.
1995-ben kezdődött meg a fejlesztő munka, nagyon különbözőek voltunk, szakmai preferenciáink sem egyeztek, de adott volt a közös ügy, s egy olyan attitűd, hogy számoljunk
a realitásokkal, mérjük föl, tisztázzuk, mit lehet átvinni az elképzeléseinkből a gyakorlatba. Vannak, akik úgy emlékeznek a tíz évvel ezelőtti bevezetésre, hogy akkor micsoda konszenzus volt, pedig egyáltalán nem volt egyszerű történet. Például a történelem
írásbeli vizsgával szemben jelentős volt az ellenállás, holott ma nincs olyan tanár, aki ezt
kritikával illetné, sőt, a többség örül neki, mert felértékelődött a tantárgya. De jól tudjuk, hogy emiatt annak idején mennyi vita és konfliktus volt. Nélkülözhetetlenek tehát
azok a szakmai műhelyek, ahol az álláspontok ütközhetnek s egyúttal egyeztethetők. Ez
előfeltétele a sikeres szakpolitikának.
6
Fazekas Károly, Köllő János és Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv 2008 ‒ A magyar közoktatás megújításáért. Ecostat
Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet.
www.oktatasikerekasztal.hu/zoldkonyv/zold_beliv. pdf
7

http://mek.oszk.hu/07900/07999/pdf/szarny-teher-oktatas-hatteranyag.pdf
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Visszatérve a jelenre: két évvel ezelőtt képesek voltunk hónapok alatt előállítani a szakiskolai tankönyvet, tavaly az új erkölcstantankönyv szinte hetek alatt készült el; ennek a
titka az Intézetben felhalmozódott kutató-fejlesztő-innovációs tudás, az intézményi tudáshálózat, a könyvtártól a kutatáson át a lapkiadásig. Minden teljesítményünk alapvető
forrásai azok a szakmai tudással rendelkező és tudományos normákat követő műhelyek és
az ott dolgozó munkatársaink, akiknek nagy az alkalmazkodási és adaptivitási képességekről tettek tanúbizonyságot az elmúlt években. Csak köszönettel tartozom nekik, hiszen
a kényszerhelyzetekben pillanatok alatt képesek olyasmire, amire szinte csak a mágusok.
A legjobb lenne persze, ha nem kényszerülnénk bűvészmutatványokra. Hiszen az azonnali
eredmény is eredmény, de nem biztos, hogy a hosszú távú célokat eredményesen szolgálja.
Ha gyors sikereket akarunk, ha egyszerre akarjuk behozni a lemaradásainkat, mint
a fociban, és nincs idő a gondos nevelésre, abból nem lesz igazi eredmény. A színészképzésben a legnagyobbak is sokszor kudarcokon keresztül jutnak el a nagy teljesítményekig. Hosszú kísérletezés során kell megtalálni a saját egyéni hangunkat, éppúgy,
mint a pedagógusi pálya során, hiszen a neveléshez hiteles, autonóm személyiségre van
szükség. Bodnár Sándornak, a Nemzeti Színház stúdiója volt tanárának a saját hang
megtalálása érdekében volt a klasszikus instrukciója: „Merj rossz lenni.” Ma nincs idő,
nem lehet hibázni, s ebből bizony sok baj származhat.
‒ Hol tart most az Intézet a szervezetfejlesztésben?
‒ Amikor 2010 végén megbíztak az Intézet vezetésével, nagyon válságos időszakot éltünk.
Feketeszalagos tüntetés volt az akkori főigazgató intézkedései ellen, eljárás folyt az Európai
Uniós pénzekkel kapcsolatos szabálytalanságok miatt, nagy volt a létszámleépítés, forráskivonás. Feszültséggel volt tele a levegő. Nehéz történet volt, mert természetesen nem volt rutinom a válságkezelésben, de a kollégáktól nagyon sok segítséget kaptam a stabilizációhoz.
S most már tudom, magam sem voltam mindig, mindenben elég körültekintő.
Mindez olyan szempontból érdekes, hogy az Intézet – a folyamatos átszervezések miatt
is – a szükségesnél többet foglalkozott magával, és a szükségesnél kevesebbet az igazi feladataival: az iskola világával és annak változásaival. Próbálta persze végezni a feladatait,
de amikor egy szervezet a túlélésért küzd, akkor nem optimális a működése. Az elmúlt
időszakban nehéz helyzetet éltünk át a kiadók átvételét követő szervezeti átalakítás miatt.8
De nemcsak mi vagyunk ezzel így, több háttérintézmény megy keresztül hasonló folyamatokon. Mai arculatunkat jellemzően a nálunk futó nagy uniós fejlesztések határozzák meg, amelyek megvalósításához megítélésem szerint megfelelő szakértelemmel
rendelkezünk az elméleti előkészítéstől a kivitelezés menedzseléséig.
Kérdés, hogy önálló szakintézményként tegyük mindezt, vagy egy nagy hivatal részeként? Én az önállóságot támogatom. Kutatási, fejlesztési, értékelési feladataink egy
hivatalba kerülve óhatatlanul kikerülhetetlenül bürokratizálódnának, csökkenne a
8
2014-ben az Intézetbe olvadt a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (az 1949-ben alapított Tankönyvkiadó Nemzeti
Vállalat utóda) és az Apáczai Kiadó.
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hatékonyság, összecsúsznának a szerepek. A hivatal idővel hivatallá változtatná a kutatói-fejlesztői tereket is, vagyis eltérítené természetes működési módjuktól. Igazgatási
kérdéssé változhatnának az értelmezési problémák, ha egyáltalán feltűnnének. Hiszen a
központosított igazgatás amúgy is túlterhelt.
Tanulságos ilyen szempontból az OFI egyik elődintézményére, az Országos Pedagógiai Intézetre (OPI) utalni, mely ugyan a ’90-es rendszerváltozás áldozata lett, mégis, mára
sok tekintetben ehhez a korábbi OPI-hoz nagyon is hasonló intézetté váltunk, gyakorlatilag az élet kihívásaira adott válaszul, hogy úgy mondjam, szerves módon, nem pedig
egy döntés eredményeképpen. Az OPI is, melyet egy centralizált rendszerben hoztak
létre, hogy biztosítsa az oktatáspolitikai szándékok szakmai megvalósítását, működése során – mondhatni tudományos-szakmai tevékenysége révén – az évek során egyre
önállóbb, autonóm műhellyé vált. Kezdetben gondolom ez feszültségekkel járt, de az
Intézet felkészült és elismert vezetői (pl. Szabolcsi Miklós, akadémikus) megértettek és a
fenntartó minisztériummal szemben is azt képviseltek, hogy az autonóm szakmai működési rend hosszabb távon sokkal eredményesebben tudja képviselni az oktatáspolitikai szándékok hatékony megvalósulását.
Meggyőződésem, hogy egy tudományos normákat képviselő önálló szakmai intézetnek feltétlenül helye van a magyar köznevelési rendszerben. Egy olyan országban, ahol
nem elég hatékony, eredményes és méltányos a köznevelés, ott nagy szükség van támogató-segítő funkcióra a pedagógiai munka minden területén.
‒ Hogy áll a tankönyvek ügye?
‒ A legnehezebb szakaszon 2015 végéig túl leszünk, addigra készül el ugyanis a teljes
kísérleti tankönyvsorozat, az elsőtől a tizenkettedik évfolyamig. A jelenleg fejlesztés alatt
álló könyvekből majd csak 2016 szeptemberétől tanítanak. Bízom benne, hogy addigra
elkészülnek az átvett kiadók korábbi sikeres sorozatainak folytatásai is, a 4., 8. és 12. évfolyamig bezárólag. Ezt követően már csak a kipróbálási szakasz következik, s ezzel együtt
a már kipróbált tankönyvek átdolgozása a felhasználói igények alapján. Lezajlik továbbá
a beválásvizsgálat, amely arra is rávilágíthat majd, hogy az egyes könyvekből hol, milyen
körülmények között lehet a legeredményesebb szakmai munkát megvalósítani.
A kísérleti tankönyvek fejlesztése végső soron a tankönyvek új generációjának megteremtését és a papíralapú, valamint a digitális tartalmak együttes létrehozását jelenti.
Alkalmazkodva a Z generáció rendkívüli adottságaihoz és lehetőségeihez.
Tudjuk, hogy a hazai pedagógiai gyakorlatnak számos nehézséggel kell számolnia.
Egyrészt nő a szociokulturálisan hátrányos helyzetű diákok száma, másrészt a tanulási
szokások is nagymértékben változnak. Mindez a tanári szerep módosulását kényszeríti
ki, azaz egy pedagógiai kultúraváltás folyamatát éljük. Az új tankönyvek fejlesztése, bevezetése éppen ezért ‒ paradox módon – a klasszikus értelemben vett tankönyv kivezetésének első lépése is lehet.
A folyamatot sok negatív kritika kísérte, a tankönyvkínálat szűkítését nagyon sokan a
szabadságfokok korlátozásaként értelmezték. Fontos azonban tisztában lennünk azzal,
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hogy korábban nem feltétlenül a szakmailag legjobb könyvek voltak a legelterjedtebbek.
Sokszor nem a tartalom számított. Lényegében nyilvános és rejtett piaci eszközökkel is
folyt a küzdelem a belépő évfolyamok tankönyvválasztásának befolyásolásáért. A kialakuló új tankönyvellátási rendszerben néhány éven belül mindenki térítésmentesen fogja
kapni a tankönyveket, de a többség már most is ingyen jut hozzá.
A digitális korban megmosolyogtató tudásmonopóliumot vizionálni. A kerettantervenként engedélyezett két tankönyvet körbeveszi a világháló, rengeteg tudásforrás áll rendelkezésre. A gyerekek ezer dolgot osztanak meg egymással a közösségi oldalakon és egyéb
digitális csatornákon, hogyan is lehetne akkor monopolhelyzetben egy tankönyv? Igaz,
hogy több jó tankönyv került a változások nyomán a perifériára, de az az OFI terve, hogy
ezeket digitális formában megőrizzük, és elérhetővé tesszük a jelenleg fejlesztés alatt álló
Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP). Tudom, hogy most utópisztikusnak tűnik – és a
jelen leterhelt pedagógusait talán irritálja is – az az elképzelés, hogy a jövőben – elsősorban
digitális – tartalomból a pedagógus maga szerkeszthetné össze azt a tankönyvet, és a hozzá
kapcsolódó tanulói anyagokat, amelyet az adott osztály számára a legmegfelelőbbnek talál.
De gondoljuk csak végig ezt a megoldást, és talán belátható, hogy szakmai szempontból ez
garantálhatná leginkább a személyre szabott tanulási utak megvalósulását.
‒ Milyen az első sorozat visszhangja? Készülnek felmérések?
‒ Idő kell ahhoz, hogy egyre többen felismerjék és elfogadják, hogy az állami tankönyv
nem automatikusan rossz. Nem árt tudni, hogy a folyó tankönyv-fejlesztéseinkbe például akadémiai műhelyeket, egyetemeket vontunk be, nemzetközi konferenciát rendeztünk, és számos civil szervezettel, szakmai műhellyel folytattunk tankönyvekkel kapcsolatos szakmai vitákat. Ezt a kizárólag piacorientált kiadók korábban nem feltétlenül
tették meg! Mégis, a tanárok egy részében kialakult egy rossz érzés, hogy ezeket az új
kísérleti könyveket az állam rájuk akarja erőszakolni, noha a program lényege a fejlesztés, kipróbálás, korrekció egysége, amely egyben azt is jelenti, hogy igenis szavuk van a
mindennapi gyakorlatot végző tanároknak a jövő tankönyveinek előállításában. A pedagógusok tartózkodó álláspontja kicsit olyan, mint mikor a gyerekek ódzkodnak a kötelező olvasmányoktól. Sajnos a tankönyvpiac átalakításának nem volt igazán sikeres a
kommunikációja, persze ezt az is befolyásolta, hogy a piaci vesztesek is hangosak voltak.
Az elmúlt egy év tapasztalata szerint, ahogy elkezdték használni a tanárok az
újonnan fejlesztett könyveket, ahogy egyre jobban megismerték ezeket, úgy javult a fogadtatás. A pedagógusok véleménye, a mindennapi gyakorlat tapasztalatai
alapján fogjuk átalakítani a könyveket: a szakiskolai tankönyv például már átdolgozott formában kerül az iskolákba ősszel. A másik nagyon fontos momentum ebben a kipróbálási folyamatban, hogy a résztvevő pedagógust szinte észrevétlenül
reflexióra készteti. Egyfajta továbbképzés ez a számukra, kénytelenek ugyanis szakmódszertani kérdésekben elmélyülni. Szinte maguk is tankönyvfejlesztést végeznek, s
ez szorosan kapcsolódik a napi munkájukhoz, segíti azt. Az elektronikus munkanapló
vezetése pedig az informatikai eszközök magabiztos használatát segíti.
164

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 164

18/03/18 13:03

OFI – Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkája, feladatai

‒ Készül egy új honlap, a Nemzeti Köznevelési Portál, ez is az Intézet feladata.
‒ Ez a köznevelési rendszer legnagyobb tartalomszolgáltató és komplex tanulástámogató felülete lesz: tankönyvek, tanárokat segítő kézikönyvek, óravázlat-, illetve tanmenetjavaslatok, a tananyagok feldolgozásához kapcsolódó, önellenőrzést és gyakorlást is lehetővé tévő, mintegy 10.000 feladat, kérdések, animációk lesznek elérhetőek ezen keresztül.
Az órákhoz tartozó segédanyagokhoz nemcsak a tanárok, a diákok is hozzáférnek majd.
Egy megadott protokoll szerint nyitott forráskóddal tanárok, tanári közösségek is tölthetnek fel anyagokat a portálra. Nemcsak központi fejlesztés valósul meg tehát, hanem a
helyi innovációknak is teret adunk. Ez az új portál csak a kereteit adja meg a pedagógiai
kultúraváltásnak, ennek valódi tartalmait a pedagógusok fejlesztő és tudásmegosztó tevékenysége biztosítja majd, olyan lesz, amilyenné a pedagógustársadalom formálja.
‒ Mit tesz, mit tehet az Intézet a leszakadókért, akik használható képzettség nélkül kerülnek ki a közoktatásból?
‒ Feltehetőleg az Intézet minden kutató-elemző-fejlesztő munkatársa egyetért azzal,
hogy számottevő, értelmezhető javulást jelentene, nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is már az is, ha csak egy mérési fokozattal, szinttel feljebb tudnánk hozni
a 13‒15 éves leszakadók felkészültségét, különösképpen a szövegértés és a matematikai
gondolkodás területén. Ezt elemzések, kiadványok, továbbképzések révén igyekszünk segíteni, tudjuk azonban, hogy ez mennyire nehéz. Tudjuk, hogy a hazai oktatási rendszer
döntően azzal van elfoglalva, hogy a közepes tanulókat jókká, jelesekké fejlessze, a gyenge
tanulók – de mondhatom úgy is, hogy a szociokulturális hátránnyal rendelkezők – ösztönzése, hogy a közepest elérjék, igazából talán se az iskolák, se a pedagógusok többségét
nem motiválja. Sajátos módon ma az a trend, hogy az ötösből kihozni a csillagos ötöst, az
igen, az szép munka! Pedig a nem együttműködő diákot együttműködővé formálni, és
ennek révén tanulásra ösztönözni, az volna az igazi pedagógiai teljesítmény. Azt kellene
elérni, hogy aki most többnyire egyeseket-ketteseket kap és rosszul érzi magát az iskolában, nem akar és nem tud tanulni, fogadja el az iskolát, a tanulást, tanuljon meg tanulni,
legyen kész az együttműködésre, legyenek iskolai céljai, ne azon törje a fejét hatodiktól,
hogyan menekülhetne ki az iskola „fogságából”. Ennek eléréséhez kellene a legtöbb energia, erőfeszítés, hozzáértés. Vagyis itt kellenének a tanári társadalomból is a kiválóak és
elkötelezettek, minél nagyobb számban. Azonban itt kontraszelekció van: a legjobb diákok és a legjobb tanárok többnyire sikeresen egymásra találnak, a legrászorultabb gyerekek, vagyis a legnehezebb pedagógiai munka pedig azokra marad, akikre éppen jut.
Teljesen esetleges, ébred-e bennük felelősség vagy nem, mindenesetre az a kultúra, az az
intézményi lelkület, ami körülveszi őket, az többnyire nem erősíti ezt. Hiszen az intézmény
is a tehetetlenséggel küszködik, és tulajdonképpen az igazi fordulat, az oktatási rendszer
eredményesebbé és méltányosabbá alakítása még előttünk álló folyamatos feladat.
Az interjút Takács Géza készítette.
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Várakozások, remények és félelmek…1
Beszélgetések és reflexiók a romániai magyar oktatás helyzetéről
„Numquam retro” – azaz nem hátrálunk meg! (Wesselényi Miklós)
Jövőre lesz száz éve, hogy elfogadták a Gyulafehérvári határozat (Declarația de la Alba
Iulia), amely egyebek közt rögzítette, hogy a létrejövő egységes román állam: „Minden
nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez
tartozó személyek által.” Sok víz lefolyt már azóta a Dunán, Olton, Szamoson és a Maroson. Több mint negyedszázada megbukott Romániában a Ceaușescu-rendszer, és annak
is már több mint húsz éve, hogy aláírásra került (1996) a magyar–román alapszerződés,
amely többek között a romániai magyar kisebbség etnikai, kulturális, nyelvi és vallási
identitásának védelméről is szól. Annak is már tizenöt éve, hogy a Romániai Magyar
Demokratikus Szövetség (RMDSZ) komoly kormányzati tényezőként befolyásolni tudta
az Erdély kisebbségeire vonatkozó döntéseket. Idén januárban volt tíz esztendeje, hogy
Románia is csatlakozott az Európai Unióhoz, elfogadva a társadalmi szolidaritás érvényesítésének az alapelveit, a nemzeti-etnikai sokszínűséget mint értéket, valamint a
szubszidiaritás elvét, miszerint a közigazgatásban a helyi ügyeket helyben kell eldönteni.
Az elmúlt tíz esztendő az 1990 óta meghirdetett, de máig el nem ért autonómiatörekvések megvalósításáról, ennek nemzetközi támogatási lehetőségeiről és az erdélyi magyar
politikai képviseletek versengéséről szólt.
Az elmúlt időszakban – összefüggésben az RMDSZ változó politikai szerepvállalásával –, egy (kényszerű) szemléletváltás körvonalai látszódnak. Miközben távlati célként
továbbra is az autonómia fogalmazódik meg, kezd háttérbe szorulni a szimbolikus politikai célok megvalósítása (például március 15. ünneppé tétele), és előtérbe kerülnek
a megoldandó szakpolitikai feladatok. Ez a megváltozott helyzet új szereplők reflektorfénybe állításával jár, amely egyben generációváltást is jelent a romániai kisebbségi
oktatás irányítása területén. A román parlament szenátusa oktatási bizottsági elnöki
pozícióját 2016-ban Novák Csaba Zoltán kapta meg, és az idén nyáron – a több évtizede kormányzati pozíciót betöltő Király András helyett – Kovács Irén Erzsébet lett a
kisebbségi oktatási államtitkár. Mindkét oktatásirányítási szereplő alapvetően egy olyan
új generáció képviselője, akiket amellett, hogy szakmai teljesítményük és felkészültségük nyomán a román többség is elismer, nemzetközi kitekintéssel, tapasztalattal is rendelkezik. Nagy kérdés, hogy a sajátos román (oktatás)politikai viszonyok között képesek
lesznek-e tudásukat, elismertségüket felhasználva a magyar nyelvű oktatás további megerősítését és minősége javítását elérni.
A beszélgetésekre annak apropóján került sor, hogy a Bolyai Nyári Akadémia 2017
nyarán ünnepelte fennállása 25., jubileumi évét. Interjú készült még Burus-Siklódi Bo1

A beszélgetéseket Kaposi József készítette és az írás megjelent az Új Pedagógiai Szemle 2017/7–8. számában.
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tonddal, aki az 1990-es évek elejétől vesz részt aktívan a Romániai Magyar Pedagógus
Szövetség (RMPSZ) munkájában. Az ő személye és tevékenysége a folyamatosságot jelenti, hiszen munkája jelentős mértékben volt garancia az elmúlt negyedszázadban arra,
hogy működővé vált a romániai magyar nyelvű oktatás intézményrendszere, és kiépült
az erdélyi pedagógiai szakmai szolgáltatás.
Beszélgetéseink azt próbálták körüljárni, hogy a folyamatosság és a változtatás egysége
mellett sikerül-e méltányos és minőségi nevelési-oktatási feltételrendszert biztosítani,
megteremteni a Romániában élő magyarság számára. Az oktatásirányítás terén bekövetkező generációváltás jelent-e egyben szemléletváltást is, és magával hozza-e a fordulatot a romániai magyar nyelvű oktatásban? Vagyis van-e arra reális esély, hogy Székelyföldön és a szórványban tanuló következő generációk, anyanyelvük megőrzése mellett,
minden szempontból versenyképes tudásra tegyenek szert, valamint a kisebbségi lét ne
jelentsen önmagában versenyhátrányt és társadalmi leszakadást?

Kovács Irén
‒ Vezető tanfelügyelőként a saját területén milyen megoldandó általános oktatási problémákat diagnosztizált? Ezek közül melye(ke)t sikerült megoldania, milyen módszerekkel
és eszközökkel?
‒ Igazgatóként, majd tanfelügyelőként megtanultam, hogyan kell kiállni a magyar oktatásért helyi és megyei szinten. Megtanultam, hogy csak a jól végzett munka az elvégzett munka. Megtanultam, mikor van a küzdés és mikor az együttműködés ideje.
A Romániában élő kisebbségek közül a magyar rendelkezik a legszélesebb oktatási
rendszerrel, ezért a kisebbségi oktatás ma Romániában főleg a magyararokat érintő kérdés. Sajnos, az utóbbi években a magyarul tanuló diákok száma folyamatosan csökken,
és ez nagyon súlyos probléma a magyar nyelv fenntartása szempontjából.
Főtanfelügyelő-helyettesként ezt tekintettem az egyik legfontosabb problémának.
Minden törvényes eszközt felhasználtam annak érdekében, hogy iskoláink és osztályaink, amennyiben lehetséges, megmaradjanak, gyermekeinknek lehetőségük legyen lakhelyükön tanulni magyar nyelven.
Az összevont évfolyamú osztályok is nagy problémát jelentenek, hiszen nagyon nehéz
minőségi oktatást biztosítani 50 perc alatt négy összevont elemi osztályban, vagy két
összevont osztályban a felsőbb évfolyamokon. A helyi közösségek nagyon ragaszkodnak
az iskolákhoz, ami érthető, ugyanakkor megoldást kell találni arra, hogy ez ne az oktatás minőségének rovására történjen. Esetenként vállalni kell a konfliktusokat a helyi
szakmai és közösségi elittel, annak érdekében, hogy a gyermekek és a szülők érdekeit
tudjuk érvényesíteni.
Az ideális az lenne, ha önálló osztályokban tanulnának diákjaink.
A legújabb nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy az oktatási rendszerek sikeressége mindenekelőtt a pedagógusokon múlik. Ebből következik, hogy közoktatásunk
hiteles és eredményes megreformálásának kulcsa maga a pedagógus. Mint igazgató, mint
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főtanfelügyelő-helyettes arra törekedtem, hogy a pedagógusok a nevelésre és a tanításra
tudjanak összpontosítani. Nagy örömmel segítettem, ha kérdéseik voltak, mindig támogattam őket abban, hogy továbbképzésekre, fórumokra vagy szakmai beszélgetésekre
iratkozzanak be. Fontos, hogy ismerjük az újdonságokat, és fontos, hogy befogadjuk az
újításokat. A mai világban nehéz pedagógusnak lenni, ezért mindent el kell követni,
hogy minél több időt tudjanak szentelni hivatásuknak. Reméljük, hogy egyszer az anyagi háttér is megoldódik, és akkor Romániában is olyan pedagógusi életpályamodell épül
fel, mely tehetséges, rátermett és elhivatott fiatalokat vonz a pályára.
Nyíltan és őszintén beszéltem oktatásunk válságos helyzetéről, mert igazán eredményesen csak így lehet kezelni az egyes problémákat. Figyeltem arra is, hogy a pedagóguskollégáimat ne érjék jogtalan sérelmek.
‒ Az elődje által képviselt célokból, programokból mit szeretne továbbvinni? Mely területeknél gondolja, hogy korrekcióra van szükség?
‒ El kell ismerni, hogy 2011-ben egy jó tanügyi törvényt állítottak össze. Előkészületben
van az új tanügyi törvény, de még nagyon sok munka van vele, és pontos információkkal
még mi sem rendelkezünk. A kidolgozásnál a kisebbségi oktatás, különösképpen a magyar tanítási nyelvű iskolák helyzetének javításával foglalkozunk. Mindent elkövetünk
annak érdekében, hogy magyar gyermekeink pozitív diszkriminációban részesüljenek.
A jelenlegi hatályos oktatási törvény legstabilabb része a kisebbségre vonatkozó szakasz,
és nekünk nem szabad olyan verziót elfogadnunk, ami az eddig elért jogainkat csorbítaná. Nagyon fontos számunkra, hogy az eddig elért sikereinket az új törvény megerősítse.
A magyar oktatási intézmények hálózata szélesen kiterjedt az elmúlt években. Ez nagyon jó, és megpróbáljuk fenntartani őket, ameddig csak lehet. Az oktatási intézményépítés után új kihívások várnak ránk. Drasztikus diáklétszám-csökkenés figyelhető
meg. Emiatt iskolahálózatok rendeződnek át, iskolákat és osztályokat vonnak össze.
Ezek konfliktushelyzeteket szülnek, amiket orvosolni kell. Úgy kell megoldani, hogy a
gyermek és a család érdekei érvényesüljenek.
Az oktatás fejlesztése és a minőségi oktatás megteremtése elsődleges szempont. Fontos, hogy a magyar diákok számára minden szinten elérhető legyen a minőségi oktatás.
Célunk az anyanyelvű oktatás és a magyarnyelv-oktatás körének szélesítése, a szórványközpontok, oktatási intézmények és kollégiumok további fejlesztése, illetve hálózatba
integrálása.
Fontos számunkra, hogy a tankönyvek körüli gondok mihamarabb rendeződjenek.
Sajnos, bizonyos tantárgyakból minden oktatási szinten hiányoznak a magyar nyelvű
tankönyvek. Ennek összetett okai vannak, hisz a tankönyvkiadásnak Romániában sok
buktatója van. Ezekre próbáljuk megtalálni a megoldásokat.
Célunk, hogy pedagógusaink számára legyenek régiónként és megyénként elérhetők
az anyanyelven folyó pedagógus-továbbképzések. Szeretnénk minél hamarabb Nagyváradon egy kisebbségi pedagógusképző központot létrehozni.
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Fontos, hogy szélesebb körben tudjon megvalósulni egyfajta konzultáció. Minden
megyében, térségben szeretnénk létrehozni egy olyan szakmai-szakpolitikai testületet,
amely elősegítheti az oktatásban felmerülő problémák feltárását és esetleges megoldását.
‒ Új beosztásában mely célokat fogalmaz meg önmaga számára az eredményesebb romániai magyar nyelvű oktatás érdekében?
‒ Új beosztásomban június vége óta dolgozom, kinevezésemet sok munka és konzultáció előzte meg. Fontosnak tartottuk, hogy minden gördülékenyen menjen, továbbá minél kevesebb problémával járjon a váltás.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség programjában külön fejezet foglalkozik az
oktatással. Olvasva ezt a dokumentumot, az ember egyből rájön, hogy szakemberekből
álló csoport alkotta meg, és mindannyiunk közös céljait szolgálja. Személy szerint ezeket
a célkitűzéseket szeretném közös munkával sikerre vinni.
„A romániai magyarság nemzeti identitása megőrzésének, szülőföldön maradásának,
versenyképes közösséggé válásának feltétele az autonóm keretek között működő, minőségi teljesítményt nyújtó, a tudásalapú társadalom, a regionális fejlesztés és a munkaerőpiac humán erőforrását biztosítani képes anyanyelvű oktatási rendszer.”
Kiemelt oktatáspolitikai célkitűzéseink:
 „a minden magyar gyerek járjon magyar iskolába elv gyakorlatba ültetése;
 a kistérségi iskolahálózatok kialakítása;
 a szórvány kollégiumrendszer kiteljesítése;
 az iskola előtti nevelés;
 a minőségbiztosítás;
 a tanügyi törvénybe foglaltak érvényre juttatása;
 a romániai felsőoktatás reformja és
 a partnerség a civil társadalommal.”
‒ Kiket (személyek, szervezetek) és miért tekint meghatározó jelentőségű partnereknek
az oktatást jobbító céljai megvalósítása érdekében?
‒ Egy olyan országban, ahol az ember kisebbségben él, tudja, hogy csak összefogással
lehet sikereket elérni. Sajnos, vannak esetek, amikor ez sem elegendő.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatása és munkája elengedhetetlen.
Egy olyan érdekvédelmi szervezetről van szó, amely segítsége nélkül nem is tudom elképzelni, hogy bármit is meg lehetne valósítani céljaink közül.
A magyar oktatás jobbá tétele érdekében fontos lépéseket tettek a történelmi egyházak
és a civilszervezetek, illetve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Továbbra is
fontos velük a közeli és jó kapcsolat. Ahhoz, hogy eredményes munkát végezzünk, jó viszonyt kell fenntartanunk a tanfelügyelőségekkel, a különböző oktatási intézményekkel,
a szülői egyesületekkel, a diáktanácsokkal, a helyi és az országos médiával.
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Novák Csaba Zoltán
‒ A romániai rendszerváltoztatás óta milyen eredményeket ért el a magyar kisebbség az
anyanyelvű oktatás terén?
‒ Ha az elmúlt több mint negyedszázadot mérlegre tesszük, azaz a 80-as évekbeli állapotokat és a mostanit, akkor a mérleg egyértelműen pozitív. Sikerült kilépni abból a
mélységes reménytelenségből, ahova a rendszer minket, erdélyi magyarokat a 80-as évek
végére juttatott. Az akkori időszakot a reményvesztettség, a kulturális, oktatási intézményrendszerünk leépülése jellemezte. Megítélésem szerint az eltelt 27 év alatt sikerült
– egy kisebb-nagyobb hiányosságokkal rendelkező, de működőképes – intézményes keretet építenünk az óvodai neveléstől egészen az egyetemi képzésig. A strukturális keretek tehát megvannak, de számos megoldandó ügy áll előttünk. Ennek illusztrálására
Marosvásárhelyről két példát is fel tudok hozni: az egyik, a marosvásárhelyi orvosi és
gyógyszerészeti egyetem kérdése, a magyar kart illetően, a másik pedig a most egy éve,
féléve megtorpedózott római katolikus gimnázium ügye.
Sikernek tartom azt is, hogy a román rendszer sajátosságait kihasználva, az anyaországi szellemi kulturális táplálékot, segítséget felhasználva sikerült számos olyan oktatási
intézményt újraépíteni, amelyek most Kárpát-medencei szinten is megállják a helyüket.
Vagyis vannak – ha talán nem is kellő mértében – olyan elemi és középiskoláink is,
amelyek nagyon jó felkészültségű diákokat tudnak kibocsátani. Erdély szinte mindegyik
nagyvárosában, Kolozsvártól Marosvásárhelyen át Csíkszeredáig működnek olyan gimnáziumok, ahol magas szintű oktatás folyik. A magyar nyelvű egyetemi képzéseinkben
is vannak sikeres szakok és intézmények, elsősorban persze azáltal, hogy a meglévő állami struktúrák mellé sikerült magyarországi támogatással egy párhuzamos rendszert
kiépíteni. Én úgy gondolom, hogy az elért eredményekben döntő szerepe van annak a
területi és helyi közösségi összefogásnak, amelyben meghatározó szerep jutott a romániai magyar pedagógusoknak.
‒ Melyek azok a reális célok, amelyek a következő időszakra kitűzhetők?
‒ Két területen mindenképpen gyökeres fordulatra lenne szükség. Az egyik ezek közül
a városi és vidéki iskolák közötti különbségek csökkentése, a másik pedig a romániai
erőforrások mind nagyobb mértékű bevonása a magyar anyanyelvű oktatás hálózatába.
Ha megnézzük az elmúlt tíz év érettségi vagy 8. osztály végi képességvizsga eredményeket, akkor azt látjuk, hogy hatalmas a leszakadás a város és a vidék között. De ez tudtommal nem speciális romániai jelenség, hanem magyarországi is, sőt, talán az egész KeletEurópára jellemző. Első számú célkitűzésnek tartom az RMDSZ és a magam számára
is a kiépített magyar nyelvű oktatási struktúra minőségi javítását minden szinten, hogy
ezáltal a különböző településeken lévő oktatási intézmények közötti szintkülönbségek
csökkenjenek. E célkitűzés egyik kulcsa a pedagógustudás továbbfejlesztése. Mindent
meg kell tennünk annak érdekében, hogy elismertebbé tegyük – akár béremelés vagy
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egyéb juttatások útján is – a pedagóguspályát, és a román oktatási rendszer adta lehetőségeket teljes mértékben kihasználva, a tanítók, a tanárok olyan módszertani továbbképzését valósítsuk meg, amely következtében általánossá válik az élményszerű tanulás.
Azaz egy olyan korszerű, magyar tannyelvű oktatási rendszert teremtsünk meg, töltsünk
fel tartalommal, amely lehetővé teszi, hogy gyerekeink megállják a helyüket a munkaerőpiacon, akár itthon, akár – a sajnos megállíthatatlan – nyugati migráció viszonyai
között. Azt szeretném tehát, hogy a magyar oktatási intézményhálózat olyan szellemi
tudással felvértezett, felkészült diákokat bocsásson ki, akik egyrészt meg tudják őrizni
magyar identitásukat, másrészt birtokában vannak a XXI. századi kompetenciáknak is.
A rohamos léptékben változó világban a székelyföldi és a tömbmagyarság közösségének
ez adhat erőt. Ennek révén tud ugyanis sikeresen részt venni a tudásversenyben, és jelen
lenni a romániai, a magyarországi, továbbá az európai munkaerőpiacon.
‒ Az elmúlt hetekben a román parlament két törvényjavaslatot fogadott el az RMDSZ
közreműködésével. Mi a háttere az úgynevezett képességvizsgával és az érettségi vizsgatárgyak bővítésével kapcsolatos törvényeknek?
‒ A 2011-es román tanügyi törvény már lehetővé tette, hogy a nem román nemzetiségű
gyerekek második nyelvként, vagyis nem anyanyelvként tanulják az állam nyelvét, azaz
a románt. Ez a rendelkezés azt a célt is szolgálta, hogy az állam nyelvének megtanulását
dinamikusabbá, elérhetőbbé tegye a nem román anyanyelvűek számára, vagyis döntően
az élő nyelvet, a kommunikációs nyelvet tanítsuk gyerekeinknek. A múlt évben el is
indult ez a nyelvoktatás az alapfokú képzés különböző szintjein és keretei között. De
arra a törvény nem tért ki, hogy ebből a második nyelvként tanult románból lehessen
képesség-, illetve érettségi vizsgát tenni – noha ez logikus lett volna –, ezért erre eddig
nem volt lehetőség. Ezt az értelmezési hézagot számolja fel az elmúlt hetekben elfogadott
törvényjavaslat, amely lehetővé teszi a képességvizsga, valamint az érettségi letételét is
ebből a tárgyból. Megítélésem szerint a döntés egyrészt tágabb teret nyit a román nyelv
kommunikáció-központú oktatásának további elterjedésében, másrészt jelentősen csökkentheti a versenyhátrányt a felsőoktatási továbbtanulásnál, különösen a magyar anyanyelvű és a magyar nyelvű iskolahálózatban tanulók számára.
‒ Milyen új fejleményekre számíthatunk a pedagógusok szakmai továbbképzéseivel kapcsolatban?
‒ A másik elfogadott törvény, megítélésem szerint, elhárítja az utolsó akadályokat az
elől, hogy egy államilag finanszírozott – a tanügyminisztériumhoz kapcsolódó –, önálló, magyar nyelvű pedagógus-továbbképző központ létesüljön. Az intézmény jelentőségét az adhatja, hogy ennek keretében tudják majd a magyar nyelvű oktatási intézményrendszerben dolgozók elvégezni a különböző továbbképzési tanfolyamokat, illetve
megszerezni azokat a krediteket, amelyek egyes vezetői tisztségekhez, igazgatói kinevezésekhez szükségesek. E döntés kapcsán is elmondható, hogy már jó néhány éve lényegi171
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leg megvoltak az intézmény megalakításához szükséges törvényi, költségvetési feltételek,
de alkalmazásukat a sajátos romániai jogértelmezési keretek megakadályozták.
‒ Szenátor úr 2020-ig vélhetően a román parlament tagja lesz. Feltehetően addigra már
a most elfogadott törvények hatásai is mérhetőek lesznek, és minden bizonnyal újabb javaslataik is vannak a magyar nyelvű oktatás színvonala növelése érdekében. Mely eredmények megvalósulása esetén érezné sikeresnek politikai szerepvállalását?
‒ Akkor érzem majd sikeresnek a szakmai, politikai pályafutásomat, ha sínre kerül
és működni fog a román nyelv sajátos tanterv alapú tanítása, elkészülnek a tantervek,
és sikerül megírni és kiadni a tankönyveket is, mert mindig lemaradásban vannak a
tankönyvek a tantervtől. Ha sikerül Romániában bevezetni az ún. kétszintű érettségit,
elsősorban azért, hogy például a technikai líceumokban tanuló diákok egy számukra
teljesíthető ‒ a mostanihoz képest persze alacsonyabb ‒ szinten tudjanak érettségi vizsgát tenni. Eredményként könyvelném el továbbá, ha sikerülne néhány olyan törvénymódosítást sikerre vinni, amelyek dinamikusabbá, könnyebbé és színvonalasabbá tennék
a különböző településeken, helységekben működő intézményeink működését. Ha csak
kicsit is, de javítani tudjuk a pedagógusok erkölcsi, anyagi megbecsülését, akkor azzal
szintén elégedett lennék. Természetesen a hab a tortán az lenne, ha születne egy új és
modern román tanügyi törvény, amely meg tudná őrizni a magyar nyelvű intézményhálózat 27 év alatt elért minden eredményét, és esetleg tovább is jutnánk, részint a helyi
önkormányzati jogkörök, források megerősítése, részint a román állam bővülő anyagi
teherviselése révén. Ha a fenti célok teljesülnek, akkor azt mondom, hogy megérte az
életemből négy évet arra áldozni, hogy ezen a területen dolgozzam.

Burus-Siklódi Botond
‒ Hogyan értékelné az RMPSZ szerepét a romániai magyar nyelvű oktatás közelmúltjában?
‒ Múlt év őszén ünnepelte egyesületünk megalakulása 25. évfordulóját. Hitvallásunk
ez a három szó foglalhatja össze: minőség, hitelesség és tisztesség. Ezek jelezte elvárásoknak szeretnénk minden körülmények között megfelelni. Romániában évente több
mint 160 000 gyerek tanul önálló, magyar nyelvű iskolában vagy képzésben. Az ő oktatásukban-nevelésükben kb. 12 000 magyar anyanyelvű pedagógus vesz részt, akiknek
több mint a fele aktívan részt vesz az RMPSZ szakmai munkájában. Tudni kell azt is,
hogy az RMPSZ olyan civilszervezet, amelynek működési forrásait döntően az anyaország biztosítja. Meghatározó feladatunk 2011 óta ismételten az ún. oktatási-nevelési
támogatások kezelése, vagyis a magyar nyelvű iskolában tanuló gyerekek után járó – a
magyar államtól kapott –, pályázással elnyerhető pénzügyi támogatás elosztása. Több
éve, a Magyarországtól kapott támogatás felhasználásával, az RMPSZ szervezi a Kárpátmedencében, az utódállamokban dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzését. A Bo172
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lyai Nyári Akadémián – egy-két kiugró évet eltekintve, amikor is a résztvevők létszáma
az ezer főt is meghaladta – átlagosan kb. hatszáz pedagógus, többségében tanítók, óvónők vesznek részt. Házi statisztikáink szerint, az elmúlt negyedszázadban közel 18000
pedagógus fordult meg az akadémia valamelyik képzésén. Úgy vélem, hogy szakmai
munkánk – ami döntően a civil közreműködők tevékenységére épül – jól szolgálja a romániai magyar pedagógusok szakmai fejlesztését még akkor is, ha természetesen látok
megoldandó feladatokat, elsősorban a tanítói-tanári munka világszerte kihívást jelentő
szerepváltozásaival összefüggésben.
‒ Milyen problémákat lát az oktatáspolitikai, pedagógiai szakmai feladatok végrehajtása, a magyar nyelvű oktatás eredményessége területén?
‒ Régóta, vissza-visszatérően szembesülünk azzal a problémával, hogy nincsen megfelelő stabilitás és kiszámíthatóság az oktatáspolitikában. A törvényben rögzített döntéseket kormányzati vagy helyi szinten nem egyszer nem, vagy nem úgy hajtják végre, ahogy
az az elfogadott jogszabályokból következne. Ezzel is magyarázható, hogy az oktatásirányítás számos területen határidőcsúszásban van. Mire döntések születnek, ha egyáltalán
megszületnek, sokszor és sokat utaznak a végrehajtási javaslatok, az előterjesztések, az
akták a különböző szintű intézmények között. Ez az oktatáspolitikai gyakorlat az erdélyi
magyar pedagógusokat – kisebbségi helyzetükből adódóan – sokkal jobban sújtja, mint
a román kollégákat. Régtől probléma például a nemzetiségi iskolák számára kötelező
hon- és népismereti történelemtantervek ügye, és ezzel párhuzamosan a helyi kiadású
tankönyvekkel való ellátás gondja. E vonatkozásban persze nagy jelentőségű, hogy az
elmúlt másfél évtizedben komoly mennyiségben kaptunk könyveket a magyarországi
tankönyvkiadóktól, de az igazi megoldás számunkra az lenne, ha saját magunk versenyképesek lennénk a román tankönyvpiacon, különösképpen az anyanyelvi és művészeti
oktatás, a hon- és népismereti történelemkönyveinkkel. Ezért is alapította az RMPSZ
az Ábel Kiadót, melynek tankönyvfejlesztési munkáit – különösképpen a digitális tananyagokét – a korábbi években az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is támogatta. A pedagógiai eredményesség tekintetében pedig kulcsfontosságúnak vélem a romániai magyar pedagógusok továbbképzését, különös tekintettel a digitális pedagógia és azon új
szemléletű pedagógiai módszerek megismerése és használatuk elterjesztése érdekében,
amelyek a tananyag élményszerű megközelítésére, a diákok aktivitására épülnek. Ezért
is adtuk az idei akadémiai program címének azt, hogy Játék legyen a tanulás!, ami hangsúlyozza a nevelési-oktatási folyamat gyerekközpontúságát, valamint segítené a homo
ludens-típusú pedagógusok munkájának hatékonyságát.
‒ Hogyan értékeli a romániai magyar oktatás irányításában a közlemúltben lezajlott
személyi változásoka és az új törvényeket?
‒ A generációváltás minden közösségben és szervezetben elkerülhetetlen folyamat.
Az RMPSZ-ben mi is arra törekszünk, hogy minél több fiatal – ha tetszik, az új generá173
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ciót képviselő, megszólaltató – pedagógus kapcsolódjon be munkánkba, ezzel is segítve
egyrészt a pedagógiaikultúra-váltást, másrészt erősítve civil szakmai szervezetünk beágyazottságát, helyi regionális és országos lefedettségét, támogatva egyben a határon
átnyúló regionális és nemzetközi együttműködéseket is. Az elmúlt időszakban meghatározó pozíciókba kerülő új személyekkel kapcsolatban mindenképpen meg kell előlegeznünk a bizalmat akkor is, ha természetesen vannak félelmeink abban a vonatkozásban, hogy a politikai kinevezettek kellőképpen átérzik-e azt a felelősséget, ami az erdélyi
kisebbségi magyar oktatás érdekeinek a szolgálatát jelenti. Minden új vezetőt döntései
szakmaisága, intézkedései eredményessége és természetesen a magyar nyelvű oktatás
ügyei érdekében végzett tevékenysége alapján lehet a későbbiekben megítélni. Ami az
elfogadott jogszabályokat illeti, az újfajta román nyelvű vizsgáztatásra vonatkozóval
teljes mértékben egyetértünk, ami az új kisebbségi pedagógiai továbbképző központra
vonatkozik, azzal kapcsolatban azonban komoly – ha tetszik lényegi – ellenvetéseink
vannak, noha az alapítás szándékával, azaz hogy kell kisebbségi pedagógus-továbbképzési intézet, természetesen egyetértünk. Ám ami megvalósulni látszik, az nagyon távol
esik elképzeléseinktől.
‒ Miért tartja az RMPSZ és Ön is problematikusnak a létrehozandó intézményt, miközben végre a magyarországi források mellett, a román állam is finanszírozni tudná a
magyar pedagógusok továbbképzését!
‒ Előzményként annyit, hogy az Oktatási Tanácsban a ’90-es évek közepétől folyamatosan kértük, hogy tárgyaljon a két ország minisztériuma egy ilyen központ létrehozásáról. Valamely oknál fogva erre sokáig nem került sor. A törvény megjelenése előtt, 2010ben az RMPSZ nevében letettünk az asztalra egy javaslatot, amit Ferencz S. Alpár, volt
főtanfelügyelővel és Borboly Csabával, a Hargita Megyei Tanács elnökével készítettünk.
A dokumentum arra a koncepcióra épült, hogy a Csíkszeredában közel két évtizedes hagyományokra támaszkodó Apáczai Csere János Pedagógusok Háza országos pedagógiai
központtá nőtte ki magát, így az itt meglévő személyi-tárgyi feltételekre épülően kellene
létrehozni a magyar nyelvű pedagógiai továbbképző központot. Végül is ebből nem lett
akkor semmi, de 2011-ben bekerült a törvénybe a 99-es cikkely, amely előírja, hogy a román Oktatási Minisztérium háttérintézményeként, más intézmények között, működnie
kell a kisebbségek nyelvén – tehát így többes számban fogalmazva – továbbképző központoknak. A német ajkú kollégáknak és a német oktatásban érdekelt pedagógusoknak
már ’98 óta létezik ilyen továbbképző központjuk. Ezt akkor egy miniszteri rendelet előterjesztése alapján, kormányhatározattal hozták létre a szászok lakta Medgyesen. Az itt
folyó, államilag finanszírozott központi képzésből hiányzó pénzt a német állam pótolja,
illetve humán erőforrással is támogatja.
Az RMPSZ a 2011-es törvény elfogadása óta erőteljesen szorgalmazta, hogy – a korábban kialakult gyakorlatra támaszkodva és az elkészített koncepció mentén – a magyar
pedagógusok számára is jöjjön létre egy ilyen intézmény. Ennek az alapítása azonban
nem a mi kompetenciánkba tartozott, hiszen mi egy civilszervezet vagyunk. Eredmény174
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telenül ostromoltuk különféle megoldási javaslatokkal az oktatásirányítást, mely egyszerűen a törvényi előírást sem tudta érvényesíteni, mindenféle értelmezésekre, technikai kifogásokra hivatkozva. Először 2013 közepén hangzott el egy nyilatkozat az egyik
nagyváradi képviselő szájából, hogy a 99-es paragrafus alapján végre megalakulhat a
magyar nyelvű továbbképző központ, nagyváradi székhellyel. Ez az elképzelés vált vagy
válhat valóra az idei nyári törvénymódosítás nyomán. Ez a döntés – amelyet feltehetően
személyes ambíciók motiválnak – nemcsak azért problémás, mert nem övezi szakpolitikai egyetértés, mert nem veszi figyelembe a romániai magyar pedagógusok földrajzi
elhelyezkedését, hanem amiatt is, hogy tulajdonképpen az elmúlt negyedszázad szakmai-pedagógiai eredményei ellen dolgozik. Nem él azzal a lehetőséggel, hogy a jelenleg a
román Oktatási Minisztérium alá tartozó – és az RMPSZ-nek, mint civil szervezetnek is
székhelyet biztosító – csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házát tegye a magyar nyelvű önálló kisebbségi oktatás központjává, és ezzel tovább erősítse azt. A döntés
ráadásul azzal is járhat, hogy a román állami források rossz hatékonysággal hasznosulnak, mivel Székelyföldről, ahol a legtöbb magyar pedagógus dolgozik, a továbbképzési
centrumot közel 400 km-es távolságba viszi, így lehet, hogy a fölzárkózási esélyeket is
ellehetetleníti. Ráadásul annak a veszélye is fennáll, hogy az új, létrehozandó nagyváradi továbbképzési központ nemcsak a magyar kisebbségi oktatás, hanem a Romániában
élő összes nemzetiség továbbképzési központjává válik, így messze nem jelentőségének
megfelelő státuszt kap. Most arról nem is szólnék, hogy ez a szakmailag megalapozatlan
döntés újabb vitákat gerjeszt, és természetszerűleg meg is oszthatja a magyar nyelvű
oktatás iránt elkötelezett ‒ amúgy sem túl népes ‒ szakmai köröket is. Meg kell mondanom, hogy ez a formálódó, politikai indítékú döntés engem is arra késztet, hogy újragondoljam a politikummal való – különben is elég törékenynek nevezhető, bár pozitívumokat sem nélkülöző – kapcsolatomat, a nyilvánosságnak is jelezve azt, hogy a román
állam költségvetéséből létrehozandó kisebbségi pedagógus-továbbképzési központ majd
feltehetően hátrányosan érinti a Csíkszeredán működő Apáczai Csere János Pedagógusok Házát, és közvetve az RMPSZ szakmai tevékenységét.
A beszélgetések, úgy vélem, jól szemléltetik a helyzet kétarcúságát, ha tetszik ellentmondásosságát. Ebből is adódik, hogy az írás elején megfogalmazott cél elérése – miszerint versenyképes nevelésre és oktatásra van szüksége a romániai magyar közösségnek
– inkább csak várakozásként értelmezendő.
A megvalósuláshoz még az is kell, hogy határokon belül és határokon túl elfogadottá
váljék a Nemzeti alaptantervünkben is rögzített gondolat, miszerint kiemelt fejlesztési
feladat a „más kultúrák megismerése és elfogadása, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekére, vallásokra”, és ebből következően ne tehertételként, hanem
erőforrásként és értékként tekintsen a többség a kisebbségi sorban élőkre. Továbbá létrejöjjön egy valódi társadalmi és szakmai összefogás a különböző szintű és szándékú
szereplők között, és az összefogást ne a félelmek, hanem a közös cselekvés és a remény
határozza meg. A párhuzamos interjúk egyszerre mutatják a pozitív továbblépés lehe175

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd 175

18/03/18 13:03

Interjúk

tőségeit, például az európai normák átvétele, a szolidaritási elv fölértékelődése, a társadalmi felzárkóztatás ösztönzése, a nemzetközi tapasztalatokból átvett multikulturális
szemléletmód elfogadása, illetve felsejlik bennük – ha csak rejtetten is – a romániai magyar nyevlű oktatás helyzetének romlása, vagy az önsorsrontó megosztottság. Ezért is
különösen fontos, hogy a romániai oktatásügy új szereplői, támaszkodva az elődök által
elért eredményekre illetve a civil szakmai közösségekre – immár felvértezve szakmai
elismertséggel és nemzetközi tudással – képesek legyenek a többségi társadalom rokonszenvének megnyerésére, az előítéletek feloldására, és az eddigieknél is hatékonyabban
tudják képviselni az erdélyi magyar nyelvű oktatás érdekeit. Kívánjuk, hogy munkájukkal járuljanak hozzá a magyar nyelvű oktatás színvonalánk javításához, a kiépült iskolarendszer fennmaradásához és bővüléséhez. Tevékenységük a magyar közösség társadalmi felemelkedését, az erők összeadását, és végső soron legalább a nyelvi-kulturális
autonómia megteremtését eredményezze.
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