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Mire neveljük a gyereket? 
Az erkölcsi és kultúrfölénytől 

az anarchista oktatáspolitikáig1

Szociológia szekció 

Mikor 2013 májusában megpróbáltam megválaszolni, de legalábbis körbe-
járni a fenti kérdést, az elsődleges cél az volt, hogy megvizsgáljam a legutóbbi 
oktatáspolitikai reformok kijelentéseit és összevessem azokat az általuk hi-
vatkozott rendelkezésekkel. Ezután megpróbálkoztam egy gondolatkísérlet-
tel, amely azt hivatott elősegíteni, hogy az oktatási rendszer valóban kritikus 
gondolkodásra késztessen, ezzel is elősegítve azt az emberképet, melyet az új 
közoktatásügyi koncepció egyébként is preferál. 

Az eredeti előadáshoz képest annyit változtattam a kutatásban, hogy a 
közoktatási reformot a magyar oktatástörténetbe és oktatáspolitikába ágyaz-
tam be, nemcsak a klebelsbergi intézkedésekkel vetettem össze, így sokkal 
nagyobb rálátást kaphatunk a lehetséges miértekre, illetve jóval érdekesebb 
összefüggéseket találhatunk más oktatáspolitikai intézkedésekkel is. 

Az elsődleges kérdés tehát az, hogyan is gondoljunk egyáltalán az oktatás-
politikára. Van-e egyáltalán célja az iskolarendszer koordinációján túl? Van-e 
például bármilyen hatása a tananyagra vagy az előírt pedagógiai módszerekre 
a NAT által ideálisnak tartott emberképnek, vagy ezt tekintsük csak amolyan 
politikailag korrekt bevezetőnek, amit nem kell komolyan venni? Meg kell-e 
egyáltalán ideológiailag indokolni az egyértelműt, vagy ez a megközelítés 
korántsem elvárható? 

1 Ezúton is köszönöm az előadást követő visszajelzéseket és kérdéseket. Külön köszönet jár 
a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének és Fekete Sándornak, aki felhívta a 
figyelmem a konferenciára
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A magyar oktatás rövfid (?) története
Tény, hogy az oktatáspolfitfikafi vfiták rendszeresen háttérbe szorultak például 
a gazdaságot vagy a különböző belügyfi eseményeket tárgyaló aktuálpolfitfikafi 
kérdések mellett, és a kampányok sem kezelték populfista módon. Megma-
radt olyan szakpolfitfikának, melyet a magyar közvélemény szfinte teljes mér-
tékben átengedett a szakszervezeteknek és a mfinfisztérfiumnak, és legfeljebb 
csak az anyagfiakat érfintő kérdések kerültek fel a polfitfikafi napfirendre (fingye-
nes tankönyv, közétkeztetés, egyéb kedvezmények), magát a rendszert és 
annak fideológfiafi alapjafit nem krfitfizálták széles körben. 
A 2010-es választásokat követően azonban változás történt. A rendszer-
váltást követő 20 év alatt csak néhány kérdés került be a köztudatba, mfint 
például az oktatásfi rendszer átszerveződése, a hfittankérdés, a felsőoktatásfi 
tandíj eltörlése, majd később kísérlet a vfisszavezetésére, filletve az óvodafi 
gender-központú oktatást érő krfitfikák tfiszavfirág-életű dfiskurzusa. Ezen túl a 
neveléselmélet nem kapott kfiemelt helyet a közbeszédben. 
A rendszerváltást közvetlenül megelőző oktatásfi reformkísérleteket, majd 
az 1990-től drasztfikusan, elsősorban gazdaságfi érdekek mentén átalakuló ok-
tatásfi rendszert azonban hfiba lenne pusztán úgy kezelnfi, mfint csak a szocfia-
lfista rendszer elutasítását, hfiszen a probléma sokkal mélyebben gyökerezfik, 
ehhez pedfig rövfiden át kell tekfintenünk a magyar oktatás történetét. 
Az első magyarországfi fiskolát 906-ban alapították a bencések a Szent 
Márton-hegyen, megalapozva ezzel az egyházfi fiskolák rendszerét a Magyar 
Kfirályság területén. Az egyház által vezetett fiskolahálózat oktatásfi proflját 
természetesen a vallásfi fideológfia határozta meg, mely során a tudományos 
tények és felfedezések fis vallásos felhangot kaptak.2 Kezdetben az alsóbb szfin-
tű fiskolák csak az egyházfi személyzet utánpótlásának kfinevelését szolgálta, 
míg a felsőfokú tanulmányokat a leendő egyházfi vezetők és az arfisztokrácfia 
egyaránt elsajátíthatta. A rendszerben természetesen voltak változások az 
évszázadok során, így nem véletlen, hogy a falusfi és városfi fiskolák dfiferen-
cfiálódására a két élettér eltérő életstílusa fis kfihatott. Ez a különbség vezetett 
többek között ahhoz fis, hogy a reformácfió később fogékony táptalajt talált a 
befogadóbb városfi közegben és fiskolákban, amely így már alternatív gondol-

2 Tudományos eredmények alatt fitt mfind a természettudományos, mfind a flozófafi és böl-
csészetfi témájú eredményeket értem – a teológfia vfiszont ékes példája a vallással értelmezett 
flozófának. 
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kodásfi mfintát fis fel tudott kínálnfi azzal, hogy az egyes tárgyak hasznossága 
alapján szelektálta az oktatásra szánt anyagot.3

Az erre válaszként megjelenő rekatolfizácfiós folyamatok még jelentősebb 
változásokat eredményeztek az fiskolafi életben. Egyrészt megszületett a ma-
gyar középfiskolafi rendszer, megalakultak az első hatosztályos gfimnázfiumok 
(először a jezsufitáknál, majd a pfiarfistáknál),4 másrészt a kfirályhű, katolfikus 
alattvalók nevelésére való figény fis lehetőséget teremtett az általános tankö-
telezettséget előíró Ratfio Educatfionfis bevezetésére.
Az 1777-es kfirályfi rendelet írta elő először a származástól független tankö-
telezettséget, az oktatásügy kfirályfi felügyelet alá vételét és egyben a Helytar-
tótanács általfi firányítását, a tantárgyfi és oktatásfi sokszínűséget, amely fgye-
lembe veszfi a helyfi sajátosságokat, a tananyag praktfikusságát, filletve elősegítfi 
a tanítófi pozícfió anyagfi és társadalmfi megbecsülését.5 Habár a rendeletet 
nem sfikerült teljes mértékben bevezetnfi (amelyben szerepet játszott a kötele-
ző német nyelvoktatással szembenfi ellenállás), a Ratfio nyomán kfibontakozó 
nemesfi tervezetek, az ezek eredményeként létrejövő fiskolalétesítést és a pro-
testáns vallásfi autonómfiát lehetővé tevő törvény 1806-ban a nemesfi ellenállás 
egyfik sarkalatos pontjává vált.6 
Az 1848-as népoktatásfi törvénytervezet megszületéséfig a főbb oktatásfi re-
formok tömegéről íródtak cfikkek és elmélkedések, ugyanakkor ezek között 
szfinte elsfikkadtak az egyház és az állam szétválasztásának oktatásfi vetületefi, 
a forradalmat támogató tanítómozgalmak,7 a honorácfiorképzők jelentősége 
az új eszmék terjesztésében és a magyar nyelvfi reformfintézkedésekben ját-
szott szerepük.8 Ennek legkfiemelkedőbb példája, hogy az áprfilfisfi törvények 
között mfindössze az egyetemfi autonómfia kapott helyett, a tényleges oktatásfi 
reformfintézkedésekre 1868-fig kellett várnfi.
Az új fintézkedések tervefi között szerepelt a gfimnázfiumok korszerűsítése, 
a tanárképzés és a nőnevelés kérdésefi, az fidegen nyelvfi oktatás, a szakkép-
zések és a nyolcosztályos gfimnázfiumok stb. bevezetése.9 Továbbfi javaslatok 

3 KELEMEN Elemér, SETÉNYI János (1994), Az oktatásfi törvénykezés változásafi. Hazafi és 
nemzetközfi áttekfintés, Budapest, Fővárosfi Pedagógfiafi Intézet. 13. 

4 Uo. 
5 Uo. 15. 
6 Uo. 16-17. 
7 Uo. 18. 
8 KELEMEN Elemér (2002), Hagyomány és  korszerűség.  Oktatáspolfitfika  a  19-20.  századfi 
Magyarországon,  Oktatáskutató Intézet, Budapest, Új Mandátum. 12.  

9 FELKAI László (1979), Eötvös József közoktatásügyfi tevékenysége, Budapest, Akadémfiafi Kfi-
adó. 53-54. 
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merültek fel a központfilag meghatározott szorgalmfi fidőszak, a tankönyvre-
form, a tanítók megbecsülésének előmozdítására tett fintézkedések, a tanítók 
és tanulók jogafinak és kötelezettségefinek konkrét meghatározása, az esetle-
ges szankcfiók meghatározása és adott tanítófi szakszervezetek létrehozásának 
firányában fis.10

Az 1868:XXXVIII. tc.-nek sfikerült kfiküszöbölnfie a korábbfi nézeteltérése-
ket az állam és egyház között, mfivel Eötvös a kettőt egymás mellett képzelte 
el, a teljes államfi átvétel anyagfi szempontból sem lett volna praktfikus, a kfi-
zárólagos egyházfi firányítás pedfig már jócskán túlhaladott volt.11,12 Az fisko-
lalapítás alapjafinak emfiatt a már meglévő egyházfi rendszert tekfintette, mely 
akkor figényelt változtatást, ha például a tanulók felekezetfileg vagy nyelvfileg 
összetettek voltak, filletve az fiskola befogadóképességét meghaladó számban 
éltek az adott körzetben.13 Az oktatás 6-12 éves kor között volt kötelező, és 
mfindenkfi által fingyenes elérhető volt.14 (Kfivéve a továbbra fis meglévő ma-
gánfiskolákat.) 
A rendelkezés jelentősége ezért elsősorban abban rejlfik, hogy nemcsak 
hogy lépést tartott a nyugatfi államok oktatásfi reformjafival, és kfiszolgálta az 
újfajta gazdaságfi rendszer, a kapfitalfizmus szakképzett munkaerő firántfi figé-
nyét,15 hanem fgyelembe vette azokat a sajátosságokat, amely a soketnfikumú 
és felekezetfileg fis tagolt magyar társadalom körülményefit jellemezte. Szfinte 
elsőként foglalkozott a nemzetfiségfi oktatással, az anyanyelvfi oktatáshoz való 
jogot nemcsak a magyar, hanem más nemzetek alanyfi jogaként fis kezelte, 
emellett tfiszteletben tartotta a vallásszabadságot, melyet a gyakorlatba fis ké-
pes volt komolyabb konffiktusok nélkül átültetnfi. 
Az 1868: XXXVIII. tc.-nek  köszönhető  a  ma  fis  szfinte  módosítás  nélkül 
használt  tanévfi  rendszer,  amely  adott  óraszámot  ír  elő,  adott,  központfilag 
elfogadott tananyaggal, oktatásfi szünnapok és hosszabb szünetek közbefik-
tatásával.16 Eötvös emellett különös gondot fordított a népművelés járulékos 
feladatafinak végrehajtására, a művészetfi oktatás, a múzeumok, könyvtárak 
bővítésére fis.17 

10 Uo. 57-61. 
11 Uo. 149.  
12 Emellett érvényesülnfie kellett a szabad választáshoz való jognak fis. 
13 FELKAI (1979) 150. 
14 Uo. 
15 Uo. 186. 
16 Uo. 191.  
17 Uo. 245. 
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Amfi hátrányként volt felfogható (ha eltekfintünk az egyházak saját érdeke-
fiket féltő véleményétől), az a rendszer államfi fnanszírozásának kérdése és a 
kulturálfis előny szerzésének burkolt célja volt. Az első vfita finkább a közneve-
lésfi rendszer fenntartására kfivetett adók körül alakult kfi,18 mfint rendszerkrfi-
tfikaként, ez a kérdés pedfig vfiszonylag hamar megoldódott. A másodfik kérdés 
finkább előrevetítette a későbbfi nacfionalfista polfitfika fintézkedésefit, és kezdet-
ben nem alakított kfi komoly nézeteltéréseket. A nemzetfiségeknek ugyebár 
joguk volt anyanyelvfi oktatáshoz, amely Európában fis majdhogynem egye-
dülálló jelenség volt, ugyanakkor fgyelembe kell vennfi, hogy Eötvös elsődle-
ges célja a magyar nemzet felemelése volt,19 nem pedfig egy fideáltfipfikus vfilág-
nemzeté. Az, hogy a nemzetfiségek széles autonómfiát élveztek az oktatásban, 
Eötvös lfiberálfis szemléletére vezethető vfissza. Eötvös filyen nézetefit később a 
kultúrfölényt hfirdetők fis saját képükre formálták, és használták önnön céljafik 
elérése érdekében. Kfi kell tehát emelnünk, hogy Eötvös pusztán a nemzetek 
köztfi kulturálfis, ezzel együtt gazdaságfi versenyben szerette volna az elsők 
közt látnfi a magyart, más nemzetek jogafinak csorbítását semmfilyen formá-
ban nem tartotta elképzelhetőnek. 
Az Eötvöst követő kultuszmfinfiszterek sorában kfiemelkedő szerepet játszfik 
többek között Trefort Ágoston és Eötvös Loránd fis, ugyanakkor a legtöbb 
fintézkedés a dualfizmus korában az Eötvös-féle törvény módosítását foglalta 
magába. Ilyenek voltak a tantervfi könnyítések, a görög – és latfintanítás mó-
dosítása stb.20 Az első olyan fintézkedések azonban, amelyek már a magyar 
nemzetfi kultúra fölényét voltak hfivatottak előtérbe helyeznfi, akár más nem-
zetek kárára fis, a közhfiedelemmel ellentétben nem a Horthy-korszakban, ha-
nem az első Tfisza-kormány fidején kezdtek kfibontakoznfi. 
A Berzevficzy-féle fintézkedések még csak a magyar mfint államnyelv köte-
lező fismeretét vetették fel, de ezek még nem tekfinthetők jogsértő kezdemé-
nyezéseknek.21 A magyarosító polfitfika az fidő előrehaladtával azonban egyre 
kevesebb fidőt hagyott a nemzetfiségfi nyelvek valódfi oktatására, és egyre több 
tárgyat követelt magyar nyelven. A Lukács, majd Apponyfi nevével fémjelzett 
mfinfisztérfiumfi rendeletek egyre finkább tendáltak a teljes magyarosítás felé, 
bár mfindenképp fgyelembe kell vennünk, hogy a napfi polfitfika magyarosí-

18 Uo. 253-254. 
19 Uo. 251. 
20 MANN Mfiklós (1993), Kultúrpolfitfikusok a dualfizmus korában, Budapest, Országos Pedagó-
gfiafi Könyvtár és Múzeum. 102.  

21 Uo. 115.  
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tásfi vfitáfi nem csapódtak le olyan élesen az oktatáspolfitfikában, mfint az talán 
várható lett volna. 
Ezzel el fis érkeztünk ahhoz a korszakhoz, amelynek egyfik kultuszmfinfiszte-
réhez a mafi oktatáspolfitfika fis figyekszfik vfisszanyúlnfi. Az I. vfilágháború utánfi 
fidőszak legmeghatározóbb eseménye a trfianonfi békedfiktátum, ebből fakadó-
an a nemzetfi öntudat meghasonlása fis volt. Az, hogy a magyar elfit képtelen 
volt a reformkorfi mozgalmak során kfibontakozó kapfitalfista rendszerben he-
lyet találnfi a kfisebbségeknek, akfik maguk fis tevékenyen részt vettek ebben, 
csak azt érte el, hogy a lecsúszott nemesfi réteg először elzárkózott, később el 
fis fordult a városfi, fiparosodott életmódtól, mondván, „nem magyar az, akfit 
nem boldogítanak a mfi állapotafink.”22 A vfidékfi dzsentrfi életmódja, a falusfi 
lét ekkor kezdett értékké válnfi, habár a parasztfi kultúrát még sokáfig nem 
tartották annak), és degradálódott mfinden, amfi “nem magyar”, habár sosem 
határozták meg, mfi fis az tulajdonképpen.23 
Trfianon után természetes volt a magyar kultúra előtérbe helyezése, de ahe-
lyett, hogy átértékelődött volna, a bűnbakkeresés, az fidejétmúlt nemzetfelfo-
gás eredménye a magyar szuperfiorfitás hfirdetése következett be, az oktatásfi 
berkeken belül fis. Így változott I. István befogadóvá, I. Lajos a három tenger 
mosta ország lovagfias uralkodójává, Széchenyfi pedfig a nemzet felemelőjévé, 
míg Kossuth és a lfiberalfizmus egyre finkább negatív színben kezdett feltűnnfi. 
A történelmfi értelmezés fideológfiafi jelentőségét fismerte fel a Horthy-rend-
szer és Klebelsberg Kuno kultuszmfinfiszter, akfinek célja a nemzetfi gazdaság 
kulturálfis alapokon nyugvó megerősítése volt. Klebelsberg nevelésfi eszméfi 
ugyanakkor távol állnak attól a képtől, amfit ma hozzá kapcsolunk; a népfisko-
lafi hálózat fejlesztése (nagyjából 5000 új tanterem és tanítófi lakás létesítése),24 
a tanyasfi fiskolák létrehozása, az alföldfi fiskolahálózat bővítése, a leánygfim-
názfiumok megteremtése,25 egyetemalapítások és külföldfi ösztöndíjak nem a 
magyarság fajfi, hanem szellemfi felsőbbrendűségét volt hfivatott megerősítenfi. 
Ennek érdekében a kultuszmfinfisztérfiumhoz helyeztette át az Országos 
Levéltárat,26 a Történelmfi Társulat elnökeként pedfig felfismerte a történelem 
értelmezésfi keretefinek polfitfikafi fontosságát. (Nem véletlen, hogy tanácsadófi 
fis történészek voltak.) Mfindezen fintézkedések ugyanakkor, a kor fideológfiá-

22 GLATZ Ferenc (1988), Nemzetfi kultúra – kulturált nemzet 1867-1987, Budapest, Kossuth. 
37. 

23 Uo. 37-52. 
24 KELEMEN, SETÉNYI (1994) 38. old. 
25 Uo. 37. 
26 GLATZ (1988) 111. 
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jához kapcsolódva, nem az antant, hanem az Európában fis terjedő kommu-
nfizmus ellen szóltak. Azok, akfik „fismételten rámutattak arra, hogy társadal-
munkból hovatovább kfivész a történelmfi érzék”,27 a nemzet erkölcsfi védelmét a 
jogfolytonosságban, a hazaszeretetben való érvényesítésben látták, hfiszen az 
filyen ember „sohasem szegődhet a társadalmfi rendbontás, a mfindent felforga-
tás vörös zászlaja alá”.28 
Ahogy arra Glatz fis rámutat, Klebelsberg polfitfikájából, habár erősen át-
hatotta a kor polfitfikafi beállítódása, sosem veszett kfi a szakmafiság. Az általa 
nagynak tartott művek valójában egy szűk, értelmfiségfi elfit számára készül-
tek, kfizárva és leszakítva az alsóbb néprétegeket,29 akfiknek meg kellett elé-
gednfiük a köznépnek szóló, lebutított elméletekkel, konspfirácfiós teórfiákkal 
és a magyar hfiszekeggyel. 
A valódfi egységesítés, a nemzetfi erkölcsfi nevelés valójában már 
Hóman Bálfint fideje alatt történt meg, és célja egyértelműen a fajfi alapú 
megkülönböztetésre épülő hazaf-nevelés volt. Az öncélú nemzet, a dfiákok és 
tanárok ellenőrzése mellett azonban mfindenképp fgyelembe kell vennünk, 
hogy ebben az fidőszakban egységesült az oktatásfi rendszer és jött létre az 
fintézmények köztfi átjárhatóság. Hóman több, addfig fismeretlen fintézkedést 
vezetett be az oktatásfi életbe. Míg Klebelsberg kultúrprogramja egy szűk elfit-
hez juthatott el (és ez fis volt a cél), addfig Hóman már a teljes nemzet erkölcsfi 
nevelését tűzte kfi célul. Az osztályfőnökfi órák propagandfisztfikus felhasználása 
a nemzetfi ügyek megtárgyalására és elfogadtatására (szfigorúan családfi 
hangulatban, hogy a dfiákok bfizalmas gondolatokat fis megoszthassanak a 
tanárral),30 erkölcsfi osztályozásuk vallásosságuk és hazafasságuk alapján,31 
személyes holmfijuk rajtaütésszerű átkutatása és öltözetük ellenőrzése32 mfind 
az ellenséges gondolatok kfifiktatását és a nemzetfi gondolkodásra való, erősza-
kos szoktatását célozta meg. 
Egy történelem- vagy firodalomóra például úgy nézett kfi, hogy a tanár az 
adott témát nemzetpolfitfikafi elvárások szerfint dolgozta fel, és a felbomlás, 

27 „A magyar történetfi kutatás feladatafi és a szellemfi tudományok terén a kutató munka meg-
szervezése. A Magyar Történelmfi Társulat közgyűlésefin tartott elnökfi megnyfitó beszédek. 
(1917-1923)” In. Gróf Klebelsberg Kuno beszédefi, cfikkefi és törvényjavaslatafi. 1919-1926. 
http://t7.hu/14w6 

28 Uo. 
29 GLATZ  (1988) 136-138.  
30 NAGY Péter Tfibor (1992), A magyar oktatás másodfik államosítása, Budapest, Educatfio. 93-
94.  

31 Uo. 95-96. 
32 Uo. 97-103. 
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árulás, széthúzás stb. jelefit kutatva vont (filletve finkább vonatott) le követ-
keztetéseket a napfi történésekről, ezt pedfig mfintegy tanulságként és kötelező 
fismeretként kérdezte vfissza.33 
A szocfialfista rendszer közel fél évszázados tevékenységének alapjafit azt 
hfiszem, nem kell sokat boncolnfi. Egyrészt, mert a fontosabb fintézkedések 
mfind vfisszaköszönnek a rendszerváltás utánfi fintézkedésekben, másrészt, 
mert nevelésszemléletében teljes mértékben kfiszolgálta a párt fideológfiáját. 
Amfi eltér az eddfigfiektől, az a szakmunka elméletfi tudás felé helyezése és az 
aszexuálfis alapokon nyugvó nőnevelés volt (melyet a 70-es évekre teljesen 
meg kellett változtatnfi és új nőképet bevezetnfi). Eszközefi szfintén a magolás 
és az ezzel szembeszegülőkkel szembenfi komoly retorzfiók voltak, de, tanulva 
a vfilágháborús propaganda sfikerefiből, ezt figyekeztek egyfajta „néphez kö-
zelebbfi”, szórakoztató jellegű (vagy annak vélt) környezetben megvalósítanfi 
(felvonulások, megemlékezések, fiskolafi versenyek, közösségfi programok). 
A szocfialfista éra legfőbb oktatáspolfitfikafi fintézkedése, amely kfihatott a 
rendszerváltás utánfi vfitákra fis, az 1985: I. tv. volt. Bár a törvény nem refor-
málta meg alapjafiban a rendszert, már érezhető volt a „puha” dfiktatúra és 
a hosszas előkészítő vfiták nyomán képződött kompromfisszumok hatása. A 
bezárkózó, fideologfikus nevelést meghagyta, ugyanakkor nagyobb teret en-
gedett a pedagógusok és fiskolák szakmafi önállóságának,34 amely az államtól 
való mfinfimálfis függetlenedést eredményezte. Bár többen érveltek amellett, 
hogy a törvény nagyrészt megerősítfi az utópfikus nevelésfi koncepcfiót, gya-
korlatfi haszon nélkül, mégfis megteremtette a lehetőséget az fiskolarendszer 
reformjának megkezdéséhez. 
A törvény első módosítása az 1990: XXIII. tv. volt, mely fismét engedélyezte 
a szabad fiskolaválasztás, fiskolaalapítás jogát, filletve a hat- és nyolcosztályos 
gfimnázfiumok létrehozását.35 Az 1993: LXXIX. tv. ezen nem sokat változta-
tott, legfeljebb összesítette és legfitfimálta az eddfigfi fintézkedéseket, bfiztosítva 
a tanuláshoz való jogot, a szabad fiskolaválasztás stb. lfiberálfis alapelvefit. Az új 
elemeket a tíz osztályos képzés bevezetése és a tanügyfigazgatás átszervezése 
volt, utóbbfi ugyanakkor rengeteg konffiktust hordozott magában.36 
A törvényt kfiegészítő Nemzetfi alaptanterv (NAT) megalkotását azonban 
legalább filyen heves vfiták kísérték. A krfitfikusok egyfik fele, emlékezve a szo-

33 Uo. 133.  
34 KELEMEN (2002) 60-63. old. 
35 Uo. 63. 
36 Uo. 64-67. 
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cfialfista korszak mfindenre kfiterjedő felügyeletére, nem akart hozzájárulnfi 
a tanügyfigazgatás újjászervezéséhez, míg mások a szakmafi konszenzus és 
átgondoltság hfiányára mutattak rá. Megváltozott az fiskolarendszer addfigfi 
tagozódása fis: a folyamatosan csökkenő gyereklétszámért komoly harcok 
kezdődtek az fiskolák között, mely során az egyes fintézetek figyekeztek mfinél 
tovább megtartanfi a már befiratkozott dfiákokat (hat-, filletve nyolcosztályos 
rendszer).37  
A NAT legnagyobb hfiányossága, többek szerfint, abban állt, hogy nem fog-
lalt vfilágos álláspontot semmfiben; az fiskolák és pedagógusok szabad kezet 
kaptak a kerettanterven belül, és az általánosan elvárt, lfiberálfis emberképen 
és az érettségfin túl nem fogalmazott meg különösebb elvárásokat.38 Ugyan-
akkor jóval nagyobb hatáskört kaptak az önkormányzatok, mfint fiskolafenn-
tartók, melyek költségvetése nagyban befolyásolta az oktatásfi kereteket fis.39 
A későbbfi kormányok ezen a rendszeren nem változtattak, a fontosabb át-
alakítások elsősorban a felsőoktatást érfintették. Az egyes kormányok persze 
megpróbálták saját ízlésük szerfint alakítanfi az oktatást, de ez többnyfire csak 
a mfinfisztérfium strukturálfis átszervezésén, az esetleges óraszámváltozásokon 
és a bérezéseken volt érezhető. 
Ezzel a hagyománnyal drasztfikusan szakított a másodfik Orbán-kormány. 
Az általános államfi vfisszavételt az oktatás sem kerülhette el, így azok az ön-
kormányzatok, amelyek nem tudták fnanszíroznfi a helyfi fiskolák fenntartását, 
lemondhattak erről az állam javára. Megkezdődött a szakszervezetek államfi 
felügyelet alá vétele fis, mely a régfi tanfelügyeletfi rendszerre hasonlít. Államfi 
kézbe került a tankönyvkfiadás, a különböző lobbfik és érdekegyeztető szerve-
zetek pedfig folyamatosan kfiszorultak a döntéshozatalból. A valódfi változást 
azonban az erkölcsfi nevelés államfi alapon történő oktatása hozta, amely nem 
a szocfialfista, hanem a Horthy-korszak hagyományafihoz nyúlt vfissza, és fismét 
az erkölcsös, jó állampolgárfi nevelést figyekszfik vfisszavezetnfi.
Vfizsgáljuk meg tehát, hogyan néz kfi az új NAT, és mfit vár el az fiskoláktól?
Ahogy arra már korábban többen fis rámutattak, a magyar oktatáspolfitfika 
fogalmafi és elvárásafi közt teljesnek mondható a káosz. Az alaptanterv fogal-
ma keveredfik a kerettantervével,40 az emberfideál pedfig egyszerre határozza 

37 LANNERT Judfit (1996), „Változások a hazafi fiskolaszerkezetben” Educatfio (2), 225.  
38 BUDA Marfiann (1998), „A jövő emlékefi” Educatfio (4). 717.  
39 BALOGH Mfiklós (1998), „NAT – önkormányzatok – fintézmények” Educatfio (4) 678-680.  
40 BÁTHORY Zoltán (2011), Maratonfi reform. A magyar közoktatás reformjának története, 
1972-2000, Budapest, Önkonet Kf. 132. 
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meg a szofsta, gyakorlatfi tudással rendelkező és a herofikus, önfeláldozó em-
berek kfinevelését. 
A NAT célja: 
„a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, fismeretek, attfitűdök 
együttes fejlesztése, az egyénfi és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törek-
vés megalapozása, a nemzetfi, közösségfi összetartozás és a hazafság megerősítése. Célja 
továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az figazság 
és az figazságosság, a jó és szép firánt, fejlessze a harmonfikus személyfiség kfibontakozta-
tásához szükséges szellemfi, érzelmfi, erkölcsfi, társas és testfi képességeket. Ezáltal járul 
hozzá, hogy a felnövekvő nemzedék

– a haza felelős polgárává váljék;
– kfifejlődjék benne a hazafság érzelemvfilága;
– reálfis önfismeretre és szfilárd erkölcsfi ítélőképességre tegyen szert;
– megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamfint a 
munka vfilágában;
– törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kfialakítására;
– legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjafira bízottak 
sorsát filletően;
– váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
– fismerje meg és értse meg a természetfi, társadalmfi, kulturálfis jelenségeket, fo-
lyamatokat;
– tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővfilág változatosságának meg-
őrzését.”41 

Mfielőtt azonban felmerülhetne az adekvát kérdés, hogyan lehet hazafságra 
nevelnfi valakfit, azonnal megkapjuk a választ: a tananyagba való beépítéssel, 
osztályfőnökfi órákkal, valós szfituácfiók felvázolásával és megoldatásával, de 
mfindenekelőtt példamutatással, példaképek állításával. Ismerős?
Amellett, hogy figen tfiszta párhuzamot vonhatunk a Horthy-korszak neve-
lésfi fideológfiája és a mostanfi elvek között, nem szabad elvfitatnunk a hasznos 
pontokat sem. Megfelelő, nyfitott és rugalmas hozzáállással bármfit érdekessé 
lehet tennfi, ha pedfig ez nem sfikerül, azon a segédanyagok sem segítenek.42Az 
állampolgárfi, gazdaságfi és pénzügyfi fismeretekre való odafgyelés mfinden-
képp pozfitívum, ahogy a kulturálfis és művészetfi képzés erősítése fis. A nega-
tívumokat a megvalósításban lehet felfedeznfi: egyrészt az elképzelés ellent-
mondásos, hfiszen önálló, krfitfikus gondolkodásra akar nevelnfi, amely vfiszont 

41 NAT (2012), A köznevelés feladata és értékefi 5.
42 PETROV Boglárka(2013), Oktatáspolfitfika és nevelésszemlélet. TDK-dolgozat. Mfiskolcfi 
Egyetem. 15.
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nem fér össze a magyar kultúra feltétlen ápolásával és elfogadásával, az ön-
kéntességgel és az erkölcsfi kfitételek krfitfikátlan befogadásával. 
A NAT hfibája, hogy nem fismerfi fel, a tömegnevelés már önmagában meg-
akadályozza a bármfinemű erkölcsfi nevelésre való kísérletet,43 másrészt arra 
sem ügyel, hogy ha előfeltevése a tudatlan „felnőttkezdemény”, akkor a neve-
lését nem az fiskolában, hanem már a bölcsődékben, óvodákban meg kellene 
kezdenfi, mfi több, a szülők számára fis nevelésfi prospektusokat kellene készí-
tenfi. Erre természetesen a demokratfikus vfiszonyok nem adnak lehetőséget, 
ezért az filyen típusú nevelésfi program önmagában elhaltnak tekfinthető. Nem 
fgyel továbbá arra sem, hogy a különböző hátterű dfiákok közül sem mfinden-
kfi alkalmas például az önkéntes munkára, az eltérő személyfiség pedfig eltérő 
módszereket figényel, amelyre a tömegoktatás keretefi nem adnak lehetőséget. 
És bár az filyen felülről jövő nevelésfi rendszerek elméletben odafigyelnek 
az érzelmfi tehetségre (sőt, sokszor előrébb helyezfik a szellemfi tehetségnél),44 
többek között fentfieknek tudható be, hogy napjafinkban mfind az alternatív 
fiskolák, mfind az otthonfi és magánoktatás egyre népszerűbbek, mfind fitthon, 
mfind a nyugatfi társadalmakban. 
Összegzésképp tehát lássuk még egyszer, mfiért nem lehet párhuzamot 
vonnfi a klebelsbergfi és hoffmannfi rendszer között:

Klebelsberg Hofmann

Irányítás decentralfizácfió centralfizácfió

Oktatásra  szánt  

források
források bővítése

oktatásra fordított össze-

gek csökkentése

Tankötelezettség
oktatás kfiterjesztése 

mfindenkfire (8 osztály)

tanköteles életkor leszál-

lítása (18  16)

43 Uo. 
44 JUNG, Carl Gustav (2008), A személyfiség fejlődése, Scolar. 130-132. 
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Kulturálfis cél
kultúrfölény a szomszé-

dos államokkal szemben
felzárkóztatás (?)

Oktatásfi lehetősé-

gek keretefi

gazdaságra való épít-

kezés

gazdaságfi alapú oktatásfi 

kínálat

Multfikulturalfiz-

mushoz való vfi-

szony

multfikulturalfizmus el-

vetése

multfikulturalfizmus hát-

térbe szorítása (?)

Gazdaságfi helyzet háború utánfi talpra állás
válság utánfi fnanszí-

rozás

Erkölcsfi  nevelés  

célja

erkölcsfi nevelés a kom-

munfista eszme ellen

megelőző jellegű erköl-

csfi nevelés

Sokkal több párhuzam vonható a hómanfi rendelkezésekkel, de egy olyan 
demokratfikus keretrendszerben, amely kfizárja az filyen fintézkedések haté-
konyságát. Akkor mégfis mfilyen a változó gazdaságfi és kulturálfis feltételekhez 
alkalmazkodnfi képes emberfideált tűzhet kfi egy oktatásfi rendszer?

Alternatív pedagógfiafi módszerek a magyar oktatásban
Elsősorban krfitfikus szemléletűt.  A krfitfikus szemlélet kfialakításába pedfig 
nem fér bele, hogy kérdések nélkül fogadjunk el mfindent, akár a tfisztázatlan 
történelmfi kérdésekről, akár az atomfi részecskék vfiselkedéséről van szó. A 
krfitfikus szemlélet nem attól fog kfialakulnfi, ha megkérjük a dfiákot, hogy ele-
mezze a kfijelölt forrást, anélkül, hogy kellő háttérfismeretet adnánk hozzá. Az 
végképp nem segít, ha érzelmfi alapon bíráljuk az egyes rendszereket, és sze-
mélyes támadásként veszünk mfinden krfitfikát. Tény, hogy a dfiákok, mfire el-
érnek az fiskoláfig, már nagyjából kfialakították azokat a módszereket, amellyel 
felmérfik környezetüket, továbbfi véleményformáló hatást pedfig szfinte csak és 
kfizárólag a kortársafiktól fogadnak el.45 

45 Ld. SESTON, Rebecca, KELEMEN, Deborah (2013), Chfildren’s Conformfity When Acqufirfing 
Novel Conventfions: Te Case of Artfifacts Journal of Cognfitfion and Development http://
t7.hu/14xb  
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 Itt felmerül a nevelés és példamutatás közöttfi ellentét fis. A nevelés az én 
megközelítésem szerfint mfindfig felülről jövő, mfindfig mesterséges, és azt cé-
lozza meg, hogy az adott személyt a környezete elvárásafinak megfelelően 
alakítsa át. Ez a módszer azonban csak fidefiglenes megoldást nyújthat, amely 
később komoly feszültségek forrásává válhat, még ha nem fis tudatosan. A 
példamutatás más. A példamutatás sosem tudatos, azt jelentfi, úgy élek, ahogy 
jónak látom, és ez hatással van másokra. Ez a hatás egyaránt lehet pozfitív 
és negatív, de a lényeg, hogy a másfikat nem erővel kényszerítem a változás-
ra, hanem meghagyom nekfi a lehetőséget, hogy maga döntse el, ebből mfit 
hasznosít. Emfiatt felesleges erőltetnfi, hogy a pedagógusok neveljék fis a tanít-
ványafikat: azzal, ahogyan átadja a tananyagot, már formálta a dfiákok hozzá-
állását. 
 A probléma, hogy „mfind a szülő, mfind az állam eszközt lát a tanulóban, 
nem önálló findfivfiduumot. Az átlagos szülő azt szeretné, ha gyermeke udvarfias, 
életrevaló, önzetlen, kommunfikatív, együtt érző, jól kereső lenne, míg az állam 
(magyar esetben finkább a kormánypárt) potencfiálfis választópolgárt lát, akfi 
majd legfitfimálja a polfitfikafi erők hatalmát. Így pedfig nem csak a tanulón lévő 
társadalmfi nyomás erősödfik, de elvész az önmegvalósítás, az önálló kutatás 
legtöbb lehetősége fis.”46

 Ennek érdekében érdemes megfontolnfi, mfilyen módszerekkel segítsük elő 
a krfitfikus gondolkodás kfialakulását vagy fenntartását. Az előadás során két 
megközelítést választottam: az alternatív pedagógfiafi módszereket, úgymfint 
a Montessorfi-, Waldorf-, Frefinet-módszerek stb., filletve Popper, Kuhn és 
Feyerabend tudományelméletfi megközelítésefit, mellyel a logfikus és krfitfikus 
érvek fis felépíthetők. 
 Sajnálatos módon Magyarországon, bár elterjedtek egyes alternatív mód-
szerek a pedagógfiában, a közoktatásban csak kevés hasonlóval találkozha-
tunk. Kfivételt képez a kevés számú Waldorf- és Montessorfi fintézmény, ame-
lyek között azonban elvétve találunk csak középfokú fintézményt.

46 PETROV Boglárka (2013), „Polfitfikafi flozófa a közoktatásban” In: Karlovfitz János Tfibor 
(szerk.), Társadalomtudományfi gondolatok a harmadfik évezred elején. http://t7.hu/14x8 
204-205.
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Hogyan néznek kfi a fentfi módszerek, mfire helyezfik a hangsúlyt?

	Rogers-módszer: játékosan közel hoznfi az emberfi környezetet, em-

pátfiára, konffiktuskezelésre ösztönöznfi a tanulókat, Carl R. Rogers 

klfiensközpontú pszfichológfiafi elvefin keresztül. Nem kényszerítő, ha-

nem kfiváró módszer, nagy hangsúlyt fektet a tudás gyakorlatfi alkal-

mazására, a hfiteles tudásra. 

	Frefinet-módszer: Célestfin Frefinet gyakorlatfi módszerefi, amelynek 

alapja szfintén az egyén szükségletefinek való téradás. A csoporttal 

való együttműködés, a kommunfikácfió fitt fis fontos, kfiemelt szerepet 

kap a természet-közelfiség. Magyarországon ez legtöbbször a kfirán-

dulásokban és a természetfi eszközök kreatív felhasználásán látszfik 

(bábu,madáretető, stb. készítése).

	 Montessorfi-módszer: a legfismertebb vegyes korcsoportos rendszer. 

Szfintén a közösségfi életet helyezfi előtérbe, a békés konffiktuskeze-

lést, ugyanakkor a tanulást nemcsak megfismerésfi folyamatként, ha-

nem fejlődésfi lehetőségként fis fogja fel. Az egyes tárgykörök, a ma-

tematfika, nyelvtanulás, művészetfi foglalkozások tudatosan vannak 

megkomponálva, úgy, hogy az egyes életszakaszban lévő tanulók a 

lehető legtágabb fismeretekre tegyenek szert. 

	Waldorf-módszer: Rudolf Stefiner antropozófán alapuló, ezoterfikus 

gyereknevelésfi megközelítése, amely alapjafit tekfintve mégfis a leg-

többet használt módszer. Stefiner vezette be az oktatásba a kolerfikus, 

szangvfinfikus, fegmatfikus és melankolfikus típusokat és a rájuk sza-

bott módszereket.47 A holfisztfikus életszemléletet átvetítette a külön-

böző tárgyak szfimbfiózfisára, ezért megszokott, hogy a waldorfosok 

rendszeresen adnak elő színdarabot, festfik meg a matematfikafi és 

fzfikafi jelenségeket és fejezfik kfi magukat bármfilyen módon, amfi se-

gít megértenfi és feldolgoznfi a vfilág jelenségefit. Kfiemelfi a flozófa 

és humán tudományok fontosságát a gazdaságorfientált életben.48 

47 STEINER,Rudolf (1997), Dfiscussfion wfith Teachers. Foundatfion of Waldorf Educatfion. 
Anthroposophfic Press. 27-39.

48 STEINER (1997b), Educatfion as a Force for Socfial Change. Anthroposophfic Press. x.
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A Waldorf-módszer külön hangsúlyozza a tanárok önképzését, és 

ez az első módszer, amfi előírja a tanító hozzáállását az oktatáshoz: 

kezdeményező, érdeklődő, az figazságtalansággal szemben nem 

megalkuvó és sosem lehet egyoldalúan érvelő vagy keserű a tanítás 

során.49  

	PAT-módszer: probléma alapú tanulás, főleg felnőttképzésben hasz-

nálatos. A tanító nem elsődleges finformácfióforrás, fontos az önálló 

kutatás és a csoportban betöltött szerepek megértése és kfipróbálása. 

A motfivácfió kfiemelt szerephez jut. 

Most lássuk a tudományelméletfi módszereket:

	Popper: falszfifkácfió. Deduktív megfismerés, elsősorban a termé-

szettudományos tárgyaknál, filletve elméletfi oktatás során. A folya-

mat lényege a következmények logfikafi összehasonlítása, az elmélet 

logfikafi vfizsgálata, majd összevetése konkurens elméletekkel, filletve 

a levonható következtetések empfirfikus vfizsgálata.50

	Kuhn: a tudományos és nem tudományos paradfigmák közt nfincs 

érdemfi különbség, felesleges fktív hfierarchfiát tudatosítanfi a dfiá-

kokban, hfiszen a paradfigmaváltások megmutatják a tudományágak 

tévedhetőségét. Jelenleg a legelterjedtebb tudóstípus, a „rejtvényfej-

tő”, akfinek célja „megoldanfia egy rejtvényt, amelyet még senkfi sem 

oldott meg, vagy senkfi sem oldott meg olyan jól, mfint ő”.51  

	Feyerabend: „bármfi megteszfi”,52 a legjobban használható a humán 

tudományok oktatásánál. Mfivel a humán tudományok elfismertsége 

háttérbe szorult a természettudományokéval szemben, nem fis ve-

szfik túlzottan komolyan az ebben rejlő fejlesztésfi potencfiál lehető-

49 Uo. 10.
50 POPPER, Karl R. (1997), A tudományos kutatás logfikája. Budapest, Európa. 38.
51 Uo. 50. old. 
52 FEYERABEND, Paul (2002), A módszer ellen, Budapest, Atlantfisz. 82. 
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ségét. A humán tudományok célja az emberfi környezet felmérése 

és szfimbolfikájának megértése, filletve alakítása, és mfivel nfincsenek 

sem teljesen figaz, sem teljesen hamfis elméletek, 53 ezek megértése és 

kfiértékelése jól hasznosulhat a humán tárgyak oktatásakor.54 

Összegzés
Mfilyen következtetést vonhatunk le a magyar közoktatás állapotáról? Tör-
ténelmfi hagyományafit tekfintve nem maradt el a nyugatfi állapotoktól, sőt, a 
kfiegyezés fidőszakában sok tekfintetben meg fis előzte. A XX. századfi esemé-
nyek azonban nemcsak hogy vfisszavetették a fejlődésben, hanem olyan vak-
vágányra fis terelték, amely dogmatfizmushoz és rugalmatlansághoz vezetett, 
nem tekfintve a nem empfirfikus tudományok érzelmfi megközelítésű értelme-
zését és átörökítését. 
Az alternatív pedagógfiafi módszerek nagyobb mértékű beépítése megol-
dás lehetne az fideálfisnak tartott állampolgárok számának növekedéséhez, 
amellett, hogy a harmonfikus ember kevésbé konfrontálódfik erőszakosan, és 
nagyobb rálátással fis rendelkezfik az őt körülvevő vfilágra. Ugyanakkor nem 
szabad fgyelmen kívül hagynfi, hogy fitt fis szükség van az egyes típusok eltérő 
oktatására, így érve el a lehető legnagyobb eredményességet. 
Az filyen módszerek krfitfikusafi gyakran megfogalmazzák, hogy az filyen 
tevékenység nem eléggé ellenőrfizhető, az elmélet sokkal fontosabb, mfint a 
gyakorlatfi tudás, sőt, egyes oktatással kapcsolatos gondolkodók azt fis felve-
tfik, hogy az filyen gyakorlatorfientált képzések pont a kfihívást veszfik el a dfi-
ákoktól. Jean-Paul Brfighellfi például megalázónak tartja a francfia fiskolások 
projektfeladatafit, mfivel azok nem figényelnek kreatfivfitást, és egyébként fis a 
szülők készítfik el, vagy az finternetről ollózzák össze az anyagot, mfiközben 
kellő érdeklődést keltve bennük akár komoly firodalmfi műveket fis képesek 
megértenfi.55  
Tény, hogy egyesek szerfint az oktatás színvonala csökken, és ez talán így fis 
van. A hfibát azonban nemcsak a dfiákok érdektelenségére és közömbösségére 
kellene fognfi, hanem az oktatásfi módszerek elavultságában fis keresnfi kell. 
A cél tehát nemcsak az, hogy frfissítsük és korszerűsítsük a tanulásra szánt 
anyagot, hanem magukat a módszereket fis újra kell gondolnunk, talán az 

53 Uo. 472.
54 PETROV (2013), 206-207. 
55  BRIGHELLI, Jean-Paul (2006), Butaságra kárhoztatva. Az fiskolák programozott halála. Bu-
dapest, Kafirosz. 40-42
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egész oktatásfi rendszer szerkezetfi tagolódását. A kutatás továbbfi céljafi között 
szerepel a fent felsorolt pedagógfiafi módszerek mélyebb megértése és esetle-
ges fintegrálása a hagyományos fiskolafi keretek közé. A NAT által elvárt em-
berkép, hogy megválaszoljuk a kfifinduló kérdést, csak akkor hat az oktatás 
mfindennapfi eseményefire, ha az felülről gyakorolnak nyomást, nevelő szán-
dékkal, ahogy azt napjafinkban láthatjuk, ahelyett, hogy a rendszer reformá-
lásával maga a keret hatna a benne lévők fejlődésére. 
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