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„az emberi organizmus növekedése
 kulturálisan irányított és

meghatározása a csecsemőkortól kezdve
 az érett korig újra és újra megtörténik”

Bronislaw Malinowski  

A felnőttoktatás, mint kulturális válasz Európában

Az alábbi előadás kiindulópontjául a „Forschungsnetzwerk implizites Wissen (FORIM)”

(’Hallgatólagos tudás osztrák-német-magyar kutatási hálózat’) osztrák-német-magyar

együttműködés keretében rendezett terminológia-tisztázó műhelytalálkozók (Bécs 2009. szept.,

Linz 2010. febr. 23-24.) bizonyos konklúziói szolgálnak. 

Az együttműködésen belül kutatási témám tárgya ’A kultúra, mint hallgatólagos

tudás-tényező következményei a művelődésre és felnőttoktatásra’. Elméleti- koncepcionális

kiindulópontja a kulturális antropológia funkcionalista, jelesül Bronislaw Malinowski által

reprezentált kultúra-felfogása, mely a kultúra – kultúrák – fogalmát széles értelemben használva

azokat az egyéni szükségletekre adott közösségi-intézményes, illetve a közösségi igényekre

megadott – tehát megadandó – integratív válaszok összességeként és egészeiként határozza meg

(Malinowski, 1939). 

Kutatásom hipotézise szerint az individuális és instrumentális (közösségi) igényekre

Európa országai történetük során saját kulturális válaszaikat (intézményeiket) munkálták ki, s e

kulturális válaszok vizsgálata tanulságokkal szolgálhat a magyar művelődés és felnőttoktatás új

szempontból történő megközelítéséhez.

Rövid áttekintő bevezetést követően négy, nem kronológiailag, de tipológiailag,

összehasonlító módon egymás mellé rendelhető ’kulturális választ’ mutatok be, a felnőttoktatás

és művelődés által ott ellátott főbb közösségi funkciók megjelölésével. 

1. Áttekintés

Hosszú utat járt be Európa, helyesebben az európai ember a techné és a logosz, a készség és a

tudás egymást feltételező szétválasztásának antik görög eszméjének születését követően. A görög
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tudás-hagyomány egyaránt dicsőítette Prométeusz istenektől elcsent ajándékát, az emberiség

fizikai létéhez elengedhetetlen tűz-csiholás képességét, és az embert mint elvont megismerésre és

megértésre ítélt hőst. Kényelmes helyzetben lennénk, ha a szigetére hazatért Odüsszeusz

kortársaként művelnénk szőlőinket s gyümölcsösünket, hiszen a leleményes király tízéves útja – s

főként az arról szóló homéroszi beszámoló – rögvest és megingathatatlanul az élethosszig tartó

felnőttkori tanulás mellé állítana bennünket.

A készség és a tudás (benne az önismeret – „ismerd meg tenmagad” gnószi szeauton! )

antik egysége az öltözékét maga készítő szkepszis-filozófus Diogenészig töretlen ívként tűnhetne

fel, ha nem derengene fel előttünk, hogy éppen ő volt, aki fényes nappal akár egyetlen igaz ember

meglelésével is elégedett lett volna az athéni piacon. Nem kívánunk itt kitérni arra, hogy vajon

nem épp az európai erkölcsi válság volt-e egyik kiváltó oka az antik tudás-eszmény egység

meghasonulásának, mely a kereszténység hatalmas kontextusában a mindenható Isten

tökéletességéhez rendelte a tudást is, ám tény, hogy jószerével ezer esztendeig csak az ő szolgái

tanulhattak, s lehettek ezen – önkorlátozó – tudás átadói, átörökítői.

A modernitás kora volt az, mely éppenséggel azért neveztetett így, mivelhogy

módszereiben és szándékaiban egyaránt kitört az emberiség „járt utat a járatlanért el ne hagyd”

elvű, antik és újkor közötti középkorából, s újra felfedezte a tűz (majd a segítségével nyert gőz)

hasznosításának erejét, s ezzel szinte kéz a kézben fedezve fel az ember megismerő és öntudatra

ébredő képességét.

  A szirének énekét akár szenvedés árán is hallani akaró Odüsszeusz hagyománya, a tudás

felemelésének felvilágosodás-programja jó kétezer év után így találta meg egykori önmagát

Európában.

Ekkorra azonban Európa immár mind hitében, mind nemzet-államiságában széttagolt s

különböző fejlettségi szinteken álló territórium volt. A reformáció-hirdette új etika a nyelvi

szinten is kifejezte értékítéletét az új embereszményről, aki „industrious”, tehát „iparkodó” és

„iparkodik”. Mert a középkor hosszú-hosszú, túlvilág-ihlette ünnepi templomi csendje és a

papság rejtelmesen latinul szóló tudás-malmain túl, mellyel az egykorvolt logoszt össztudásként

bíró mindenhatóhoz fordult, ott lüktetett a mindennapok szótlan türelmének és szorgalmának

évszázadok alatt apránként mégis felhalmozódó technéje.
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Mit takart a középkor csendje? Márkus István szerint a középkori Európa több évszázados

csendje mögött a földművelésben egyre gyülemlő technikai tapasztalás és előbbre lépés másutt

nem tapasztalható akkumulációja munkál megállíthatatlan folyamatként. A barátságtalan, erdős

és nehéztalajú vidéken, mely a keresztény Európának jutott – az arablakta, kedvező éghajlatú és

civilizált mediterrániummal szemben – kemény és kitartó munkával sikerült a parasztságnak a

vasmegmunkálás és az igavonó állatok bevonása révén a nekik viszonylagos biztonságot nyújtó

földesuraikat is ellátva, s így velük kölcsönös érdekeltségben eljutni a többlet javakat előállító

árutermelésig. (Márkus, 1983)

A vasból kovácsolt nehéz ekét, a cudar időjárási- és útviszonyok az ökör- és lóvontatta

földművelési és szállítóeszközöket fejlesztetté ki Európa mai szemmel nyomorúságos

körülmények között élő parasztgazdái, akik, ugyancsak a hideg miatt rászorultak a juhok

gyapjára, és a télire eltett, szárított, sózott, füstölt húsokra is – az állattartás apránként az

állat-feldolgozás minden tudásával felszerelte őket a cserzéstől a csizmakészítésig, a

birkanyírástól a posztómegmunkálásig, a fejéstől a tejfeldolgozás teljes tudástáráig. Sem Kína,

sem az Újvilág maya, inka és azték birodalmai nem kényszerültek állat-vontatta szállítóeszközök

kifejlesztésére (a lovat az utóbbiak nem is ismerték), de a vas ilyen kényszerű használatára, tehát

megmunkálására sem. Nem mellékesen magyarázza és indokolja az európai gyökerű Kant az

ember kiemelkedését és tudás-gyarapodását kultúraelméleti írásaiban a természet ezen irányú

szűkmarkúságával, kényszerítő erejével „mintha azt akarta volna, hogy az ember teljes egészében

magának köszönhesse, ha sikerül egyszer a legnagyobb nyerseségből a legnagyobb ügyességre, a

gondolkodásmód belső tökéletességére és ezzel (amennyiben a földön egyáltalán lehetséges)

boldogságra küzdenie magát.” (Kant, 1980.61-62)

Márpedig ez önmagát gerjesztő folyamatnak bizonyult: a vashoz kohó, a kohóhoz tüzelő,

a tüzelőhöz fejsze, a faszénhez szerszámok, a szerszámokhoz nyelek, a nyelekhez

asztalos-szerszámok, a jó minőségű vashoz szén – de már előre futottunk a kézművesség, a céhek

kialakulásához, majd az ezt is meghaladó munkamegosztás világához, hiszen a parasztnak a

földművesség és állattenyésztés (egyébként mindeddig ismeretlen egyesítése) mellett már a

kovácshoz, a vargához meg a bognárhoz kellett fordulnia, hogy beszerezze mindennapi

munkájához az eszközöket, azaz jócskán túl kellett lépnie az önellátó pásztorkodás árkádiai, antik

gyakorlatán.
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E kor, a modernitás korszaka olyan léthelyzet-csiholta állapot, mely új választ kellett,

hogy adjon Európa fennmaradására. Márkus István által is leírt, Itáliától Skóciáig húzódó, egyre

szélesülő középső sávjában Svájctól a német fejedelemségeken át Flandriáig s természetesen

Angliáig Európában olyan soha nem tapasztalt népsűrűség, termelés és árucsere-forgalom alakult

ki, mely mindezidáig példátlan volt. Az adózó parasztok apránként maguk is pénzre tehettek szert

a piacon, megválthatták magukat, hiszen a vásárok, a növekvő árutermelés és kereskedelem

megadóztatása jól jött a földesuraknak is, nem véletlen a piac-, út- és hídpénzek meg a vámok

hirtelen fellendülése. Ezeket már egyre inkább a magukat szintúgy megváltó, várossá váló

települések elöljáróságai szedték be és adták tovább a földesúrnak vagy a

hercegnek/fejedelemnek – kölcsönös megállapodások alapján.

Új szerződésre, ha tetszik újabb szövetségre volt immár szükség – de már a társadalmon

belül. Európa ezen említett középső sávja politikailag erősen széttagolt volt, kis államok

jellemezték, az egyetlen központi hatalom épp a hit világát (gazdaságilag is) igazgató Vatikán

volt, mely azonban a XV. század végére korántsem nyújtotta a korábban biztosított védelmi

szerepet, fenntartva azonban adóbehajtó és lélek-ellenőrző funkcióit. A reformáció a közösségi,

anti-hierarchikus, autonómia elvű törekvésekre alapuló elszakadást, függetlenedést jelentette a

központosított, tekintélyelvű Rómától. E törekvések, a szakítás szándéka, majd harcok és háborúk

árán megszerzett ténye mögött ott munkálkodott a polgárosodó egyén, az önmagát fenntartani

képes polgár. A folyamat vallási-szellemi küzdelemként és gyökeres, egyéni és társadalmi

életforma-változásként párhuzamosan végbement – legtöbbet említett példaként a német

fejedelemségek némelyikében, Svájcban, a Németalföldön, és természetesen, bár nem kevéssé

eltérő módon Angliában is.

A folyamatot a reformációt részben előkészítő humanista Biblia-fordító Rotterdami

Erasmus és barátai is nagyban elősegítették, hiszen az ő javaslatuk nyomán indult el a Szentírás,

elsődlegesen az Újtestamentum nemzeti nyelvekre történő átültetése, nálunk Pesti Gábor,

Komjáthy Benedek és Sylvester János, s végül Heltai Gáspár munkálkodásával (Striker, 1974). A

nemzeti nyelven olvasandó Biblia megkövetelte ugyanis az olvasni-tudást, mely a fentiekben

említett középkori Európában azonban épp a papság kiváltságainak egyike volt mindaddig.

A vasárnapi iskolák nem kevéssé e tudás-hiányosságot kívánták felszámolni – s ezzel a

humanista törekvések 1520-as időszakától jó kétszáz, háborúkkal és hatalmi harcokkal terhes, de



5

a (természet)tudományos tudás terén Giordano Bruno, Tycho Brahe, Kopernikusz, Galilei majd

Newton, Leibniz és mások szellemi küzdelmeivel s áldozatával várandós évszázadot léptünk át a

rövidség kedvéért.

E kétszáz év alatt Európa nyugati és észak-nyugati harmada gyökeresen megváltozott. Az

Újvilág felfedezése és annak portugál-spanyol kifosztása, a spanyol királyság példátlan

meggazdagodása és Habsburg (V.) Károly alatti világbirodalommá növekedése, a kereskedő és

polgárosodó Hanza-városok és Flandria súlypont-átvétele, majd a gátlástalanul a tengerre rontó

Anglia kereskedelmi és társadalmi-gazdasági berobbanása az európai hatalmi térbe soha nem

látott módon dinamizálta az évezredes Csipkerózsika-álmát alvó kontinenst. 

Mindezekkel azonban önmagát is néha végveszélybe sodorta. A vallásháborúk és a szinte

járulékos járványok milliós áldozatairól megemlékezik a történelem, azonban kevéssé ismeretes,

hogy milyen krízist okozott ez a hatalmas életmódváltás a polgárosodó-iparosodó, de feudális

kiváltságait nem kevéssé mégis megőrző Angliában. Korábbi, egyébirányú kutatásaim során

1978-ban a londoni Chancery Lane bírósági levéltárában 1710-1740 közötti keresve egy bizonyos

protestáns gályarab, John Ury periratait (mindhiába, ám megjegyzendő, hogy a sárospataki

könyvtár a restitúciós tárgyalások eredményeként visszakapottak között említ vonatkozó

dokumentumot), korabeli perek anyagát kellett kézbe vennem.

A XVIII. századi bírósági jegyzőkönyvek ceruzával vezetett, lakonikus periratai

döbbenetes ’igazságszolgáltatási’ gyakorlatról adtak tanúbizonyságot: az adott harminc esztendő

perei szinte kivétel nélkül egysoros ’ügyek’ voltak. Elől a perbefogott neve állt, majd az

elkövetett tett, s utána az ítélet, az alábbi minta szerint, sűrű sorokban egymás alatt:

„X.Y. Stolen one Guinea. Found guilty. To be hanged.”

(’X.Y. Ellopott egy guinea-t. Bűnösnek találtatott. Felakasztani.’

A jegyzőkönyvekben egy-egy oldalon mintegy 15-20 ilyen ítélet követte egymást,

végeérhetetlen oldalakon keresztül, s csak az ellopott összeg váltakozott egy font és egy guinea

között, de az ítélet mindig azonos volt. (A guinea egy font és egy shilling értékű aranyat jelentett

.- Str).

A többkötetnyi ítéletet átnézve egyetlen számottevő, mintegy ötoldalas peranyagot

találtam: e szerint egy nemesember leszúrta egy másik nemes szolgáját. A hosszadalmas
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tanúkihallgatás megerősítette a tényállást – s a nemest végül egy font pénzbüntetésre ítélte a

bíró… 

A fentiek alátámasztják az úgynevezett bekerítések által okozott hatalmas társadalmi

metamorfózist kísérő krízist Angliában. A földesurak bekerítették földjeiket, hogy legelőnek

használhassák juhtenyésztés céljából, s a parasztokat egyszerűen elkergették, akik így kénytelenek

voltak a megélhetés reményében a nagyvárosokba költözni. A reménytelen sorsú, éhező

nincstelen százezrek közül e bírósági jegyzőkönyvek tanúsága szerint lopáson értek ezreit

végezték ki az ipari forradalom hajnalának Angliájában. A kivégzés, bebörtönzés vagy

dologházba zárás azonban nem tűnt mindenki számára járható útnak és méltányos gyakorlatnak.

A XVIII. század Angliája immár egy egész sor intézményrendszert alakított ki a polgárháború és

a Dicsőséges Forradalom hosszú harcai árán kivívott Bill of Rights 1689-es elfogadásával:

szétválasztották a törvényhozói, végrehajtói és a bírói hatalmat, az alkotmányos monarchiát

hozva létre. A politika mezőjében óriási tett volt az önkény kizárása, a minden korábbinál

nyersebb versenyküzdelem emberi és ember alatti viszonyai között azonban, mint láttuk, a

vegytiszta jogalkalmazás szinte folyamatos, láthatatlan polgárháborúhoz vezetett. A szegénység

és nyomor diktálta bűnözés kiváltotta a társadalom mindennapi szintjének veszélyérzetét is, nem

csoda, hogy sokan a jótékonykodásban, míg mások a nevelésben vélték felfedezni Anglia

jövőjének megmentését.

2. Kulturális válasz I/a: Anglia

Kovalcsik József kitűnő könyve nyomon követi a nevelés és közoktatás kialakulásának lépcsőit

Angliában az alapítványi ún. Chantry-school-októl a valóban jótékony Charity School-okon át az

1814-től létrehozott National Schoolokig. (Kovalcsik, 2003, pp. 42-44). A korszak demográfiai

robbanása azonban ennél is többet, s főként gyorsabb reagálást követelt meg. A vasárnapi iskolák

megnyitása a felnőttek előtt számomra nyilvánvaló jele e krízisnek. A központosított

államhatalom hiánya késleltette az állami közoktatási rendszer kialakítását – a Ratio Educationis

csaknem negyven évvel előzte meg a National School-ok létrehozását egy, a Habsburg

Birodalomnál jóval dinamikusabban fejlődő társadalomban. 
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Álláspontunk szerint feltétlenül szükséges volt az egyén integrálódása az ipari-városi

léthez, mivel a létbiztonságot veszélyeztető tényező lett az ipari átalakulás lecsapódása a

nagyvárosi mindennapokban. Úgy vélem, ez a folyamat veszélybe sodorta volna az angol

társadalmat, s az addig kidolgozott intézményes megoldás – a bíróságok, az igazságszolgáltatás

munkája – nem volt a közösség számára kielégítő megoldás. Meg kell jegyeznünk, hogy

funkcionalista kulturális antropológus Malinowski a ’növekedés’ szükségletéhez rendelte hozzá

az ’oktatás’ intézményét, ezért nevezem a felnőttoktatás kialakítását kulturális válasznak a XVIII.

század Angliájában-

A késő XVIII. századtól a XIX-XX. századig az angol társadalmi gyakorlatban tehát

számos felnőttoktatási forma alakult ki, melyek szinte kizárólagosan karitatív (jótékony) vagy

egyesületi (öntevékeny) indíttatásúak és lebonyolításúak voltak. A Mechanic Institute-októl a

Working Man’s College-eken át a WEA (Worker’s Educational Associations) tanfolyamokig a

helyi, jótékony és öntevékeny aspektus mindvégig érvényesül. Álláspontunk szerint ezek a

kezdeményezések azt tanúsítják, hogy egy társadalmi krízishelyzetet felnőttoktatással (is) kísérelt

meg enyhíteni egy adott kultúra, melyet ez esetben úgy tipologizálhatunk, mint a központ

hiányának kultúráját. Ez az oktatás az antik dichotómiából a techné, a szaktudás átadására

helyezte a hangsúlyt.

3. Kulturális válasz I/b: Dánia (a skandináv hagyomány)

Skandináviában, jelesül Dániában később, de akkor igen gyorsan mentek végbe a parasztság

életmódját megváltoztató folyamatok. Dánia történelme korántsem tekinthető egyenes vonalú

fejlődésnek: volt nagyhatalom a XIV. századi egyesített Skandinávia vezetője, a XVI. századtól a

Flandria és Lengyelország közötti kereskedelem vámszedője, majd az angoloktól vereséget

szenvedett holland menekültek befogadója, kis híján háromszáz esztendeig, 1814-ig pedig

perszonáluniót alkotott Norvégiával. A központi hatalom szerepe jóval nagyobb volt, mint

Angliában, s többé-kevésbé kész volt rugalmasan alkalmazkodni a külső körülményekhez. A

tenger közelsége nem tette oly reménytelenné a parasztság sorsát: az ilyen körülmények között

bizonyára nem könnyen ellenőrizhető röghöz kötöttséget, a jobbágyságot csak 1733-ban vezették

be (honvédelmi okokra, a milícia megszervezésére hivatkozva), ám 1788-ban már el is törölték, s
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1815-re a parasztság túlnyomó része földbirtokos lett. A közoktatás korán általánossá vált a teljes

skandináv régióban, s éppen az oktatás terén csiholódott ki az a szikra, mely Dániát igen sikeres

irányba terelte.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig evangélikus majd lutheránus lelkész, teológus, költő

és történész szerteágazó érdeklődésével az északi mondavilággal ugyanolyan kitartóan

foglalkozott, mint tényszerű világtörténelem írásával, avagy a Biblia interpretálásának teológiai

kérdéseivel. Életereje és életkedve szerencsés hátteret biztosított tudásvágyához, s így korántsem

szegte kedvét, hogy írásait néha betiltották a hatóságok, a lutheránus elöljárók pedig olykor

eltiltották lelkipásztori munkája gyakorlásától. Nemzeti elkötelezettségét magasra tartotta:

Norvégia elvesztéséért a dánok hitehagyottságát ostorozta, s folyóiratot alapított, mint „a dán

kultúra szellemi erődítményét” (Kovalcsik, 2003.161.).

A szenvedélyes és szónoki alkatú Grundtvig 1829-ben Angliába utazott, ahol igen nagy

hatást gyakorolt rá a cambridge-i Trinity College (egyébként Newton egykori iskolájának)

számára újszerű közege. A tanár-diák viszony alá-fölérendeltségének hiánya, az angol egyetemi

lét közösségi összetartozása óriási hatást gyakorolt rá. Az ekkor negyvenhét esztendős dán lelkész

ugyanolyan lelkesedéssel tért meg Angliából Dániába, mint a huszonnégy éves Széchenyi gróf – s

szinte hasonló léptékű változásokat idézett elő saját hazájában. Az Élet Iskoláját (Schools for

Life) akarta megvalósítani a népfőiskolákkal, míg a Szenvedély Iskoláját (School for Passion) egy

központi skandináv egyetemen. A népfőiskola a nemzeti és hazafias, közösségi és gyakorlatias

oktatást tűzte ki célul, míg egyetemén az univerzális, tudományos horizontot tűzte ki célul.

A népfőiskola gondolata az első három kezdeményezés után még kiváltotta a lutheránus

egyház bírálatát, de egyik tanítványa Kristen Kold gyakorlati szervezőereje révén (Bjerg, 1994)

egyre népszerűbb lett a parasztok körében, akik maguk közül valónak érezték a cipész fiából

nevelkedett lelkészt. A népfőiskola a hazafias érzések mellett az érdekképviseleti készségeket is

fejlesztette, a felnőtt tanulók maguk választották oktatóikat és tantárgyaikat – s a bentlakásos

létesítményekben öngondoskodóan, személyzet nélkül látták el magukat.

A gyakorlatiasság a dán népfőiskolai gondolatnak minden porcikájában megmutatkozik:

télen szervezték tanfolyamaikat, amikor földműveléssel nem lehetett foglalkozni (ezzel elvonva

az ivás veszélyétől a részt vevő parasztokat), és túlnyomórészt a korszerű mezőgazdász-ismeretek
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oktatása képezte a tananyag gerincét, hiszen a gazdák erre voltak leginkább kíváncsiak, az angol

munkásokhoz hasonlóan a techné-re volt szükségük.

A hatás nem maradt el. A dán parasztság a népfőiskolákban nem pusztán az iparszerű

mezőgazdasági technikákat sajátította el, de az együttműködés gyakorlati hajlandóságát is.

Dániában indusztrializálták (’industrious’ megint!) elsőként a gazdálkodást, és itt jöttek létre az

első szövetkezetek is.

A végeredmény: az 1900-as évek milliós norvég és svéd (valamint magyar) kivándorlása a

tönkrement hagyományos mezőgazdaságokból Dánia esetében nem következett be. A korszerű

tudással, a tejszeparátor használatával fellendült vajtermelés, a mezőgazdaságba visszaforgatott, a

tej, vaj, tojás- és hústermelésbe fektetett tőke egyetlen évtized alatt megmentette a dán

mezőgazdaságot, mivel a korszerű berendezéseket szövetkezeti tulajdonban képesek voltak

hozzáértő módon finanszírozni.(Kovalcsik, 2003.163.)

Dániában az a folyamat ment végbe a népfőiskolai felnőttoktatással, amely ismét egy

adott közösség (kultúra) válasza volt egy egyéni szükségletre. Szükséges volt az egyén

közösségi-szövetkezeti integrálódása a nagyipari mezőgazdasági léthez. Malinowski

funkcionális modelljében is a gazdaság megszervezése volt a közösségi szükségletre adott egyik

intézményi válasz. A dán minta az önfenntartás kultúrája tipológiánk szempontjából.

4. Kulturális válasz II/a: Németország

A német felnőttoktatás jellegzetességeinek meghatározásakor már szembe kell néznünk 

fogalmi-szemantikai nehézségekkel. Azt hihetnénk, hogy bátran használhatjuk a „felnöttoktatás”

kifejezést, de a fogalom használatának mai belefelejtkezett időszakában aligha gondolnánk, hogy

a német nyelvterületen már évtizedekkel ezelőtt komoly gondot okozott a német nyelvterületen

kívülről érkezett terminus technicus használata. Herbert Grau 1968-ban tanulmányban hívta fel a

figyelmet a nyelvi zavarra (Grau, 1968), s igen óvatos fogalmazására külön is fel kell hívnunk a

figyelmet. Szerinte „nem annyira angol kezdeményezésre, mint inkább az UNESCO-ban

érvényesülő angol befolyás hatására” terjedt el a német szakterületen is ez a kifejezés. Tény, hogy

csaknem fél évszázaddal később, mai kutatásaink jelenkorában is él ez a probléma, hiszen –

nagyon elismerést érdemlő módon – az angol munkanyelvű European Association for the
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Education of Adults (EAEA) nemzetközi felnőttoktatási szövetség honlapján külön weboldal

foglalkozik a „Bildung” szó angol nyelvű értelmezésével. 

„A ’bilden’ ige a leggyakrabban visszaható alakban használatos (’sich bilden’ – ’képzi

magát’) – olvashatjuk a fogalomtisztázó honlapon Ekkehard Nuissl sorait – és csak igen ritkán

használják a ’tanít’ (intruct – instruál) vagy ’nevel’ (educate) és a ’tanít’ (teach) igék

szinonímájaként.” (EAEA, 2010).

Vajon miért érzi szükségét a német szakember annak, hogy ilyen finom distinkciót

szenteljen a ’bilden’ kifejezésnek? Alighanem történeti okokra vezethető vissza motivációja. A

korábbiakban taglalt angol és dán társadalomtörténeti előzmények hosszadalmasnak és

feleslegesnek tűnhetnek, de mint látjuk, újra belébotlunk egy adott kultúra nyelvi kontextust is

determináló erejébe.

A német területeken az angol fejlődéshez hasonlóan végbement ugyan az ipari forradalom

városiasodást és polgárosodást okozó robbanása, ám másfélszáz éves késéssel – és teljesen más

hatalmi viszonyok között. A német fejedelemségek, a Habsburg Birodalom és Poroszország

különös és szinte folytonosan változó történelmi kompozíciója közepette a napóleoni háborúk

után egyetlen közös hagyományt vélünk felfedezni a német nyelvterületen, nevezetesen az

oktatási tevékenységek rendkívül szigorú, központosított ellenőrzését. Metternichtől Bismarckig

(és sajnos tovább) a politikusok egyik legfőbb társadalompolitikai gondja a nevelés és oktatás

kézbentartása volt, hogy minimalizálják a forradalmak lázító és a liberalizmus értékromboló

hatásait.

A XIX. század közepétől létrejövő egyesülési törekvéseknek így két markáns iránya

ragadható meg e tájon: a kifejezetten politikai munkás- és szakszervezetek, az Igazak

Szövetségétől a kommunista majd szocialista és szociáldemokrata szerveződéseken át a politikát

kerülő „népotthonok”-ig, majd a népfőiskolákig.

Képző tevékenységeket szinte mindegyik folytatott – de csak úgy kaptak minderre

engedélyt, ha kisiklottak az „oktatás”, „nevelés” és „tanítás” szféráját szigorúan ellenőrző

központi államhatalom szigorú felügyelete alól. A felnőttek tehát a ’Bildung’-ot választották –

nem más ez álláspontunk szerint, mint az egyén önmeghatározása (viszonyulása) a központosító

hatalomhoz a németség estében 1871-től a létrehozott nemzetállamhoz. Nem véletlen, hogy az

egységes Németország születésével egy időben jött létre az ő Népművelési Társaságuk, a
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Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. A túlontúl kevés önállóságot engedélyező

iskolarendszerből kitörő egyén kitörni vágyott a visszaható igés ’bildung’-gal: ez az

öntevékenység az egyén autonómiája felé nyitott utat a ’porosz típusú’, túlontúl is formalizált

formális oktatási – és politikai – rendszerből. Nietzsche fellépése, filozófiája és főként annak

hatalmas népszerűsége jól magyarázza az érzékeltetni kívánt folyamatot – túl jón és rosszon a

tiszta eszmevilág, a logosz felé.

5. Kulturális válasz II/b: Kelet-Európa – Magyarország

Magyar olvasónak magyar történelem-ismerettel jóval kevesebb előzményt kell sorra venni

ahhoz, hogy a magyar felnőttoktatás létrejöttének okait plauzibilissé tegyük. Jóllehet az említett

Ratio Educationis gondoskodott a közoktatás jogi hátteréről, korántsem adta meg a Habsburg

Birodalom az osztrák területeken kívüli tartományoknak a szellemi-kulturális szabadságot. De

meg kell emelnünk a tárgyalási horizontot, hiszen amikor „kultúrát” említünk e tanulmány keretei

közt, akkor azt a kulturális antropológiai meghatározás szerinti, társadalmi egészet konnotáló

jelentéstartományra értjük. A magyar kultúra ilyen értelemben az egyéni és közösségi

szükségletek jelentős részére önálló intézményeket állítani képtelen kultúra volt, független

politikai, gazdasági, jogi és igazgatási intézményrendszer nélkül. Ha végigtekintenénk a

funkcionalista kulturális antropológia Malinowski által felsorolt alapszükségletein, akkor látnánk,

hogy ezen alapszükségletek – biztonság, otthon, növekedés, stb. – korreláns intézményeit, akkor

azonnal szembetűnne, hogy bizony családi élet szakaszait végigkísérő anyakönyvezést, vagy a

védelmet garantáló katonaságot egyaránt a Habsburg Birodalom „biztosította” a magyarságnak.

A reformkor nagyjai ezen kívántak változtatni, megmenteni az Európához képest

láthatóan lemaradó, eltűnés határán álló nemzetet. Lehetett volna vajon ezt közvetlenül ráhatású

kezdeményezésekkel, oktatással vagy felnőttoktatással, ahogy azt Angliában vagy Dániában

szervezték? Nyilvánvalóan történetietlen a kérdésfelvetés. Nemcsak hiányoztak, de jogilag sem

álltak rendelkezésre az autonóm társadalmi működés feltételei, ha úgy tetszik a formális oktatás

nemzetivé tétele.

Nagyon hasonló, de mégis rendkívül különböző a magyar Széchenyi és a dán Grundtvig

reagálása az angol valósággal történt szembesülést követően. Mindketten látták hazájuk
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elmaradottságát, és ki-ki felismerte a saját hazája modernizálásához vezető zseniális, mert azt

adott körülményekhez illő tennivalót. Mai szóval élve „know how”-t vittek haza. Grundtvig az

önálló parasztgazdáknak elvihette a modernizációhoz szükséges integratív együttműködés

tanulási metódusát, mert az önálló Dánia nem gördített ez elé akadályt. Széchenyi a feudális

magyar viszonyok közepette (és a Habsburg Birodalom keretei között gondolkodva) olyan

intézményeket indítványozott és vezetett be, amelyek – a Magyar Tudós Társaságtól a

lóversenyen át a casinóig – közvetett úton idézték elő a szerinte szükséges „elmesúrlódásokat”. A

Keszthelyen létrehozott Festetics gróf alapította, 1801-től működő Georgikonhoz hasonlóan

Széchenyi is – az Akadémia mellett – a hasznosítható készségek átadásának intézményeit

szorgalmazta, ám kezdeményezése a reformkor radikalizálódó szakaszában már meghaladta a

tervezett kereteket.

Míg Grundtvig és követői – igaz, a nemzettudat erősítését is fontosnak tartva – integrálni

akarták a dán parasztságot a modernizálódás folyamatába, addig a reformkor nagyjai

Magyarországot elsődlegesen felrázni, öntudatra, saját és nemzetük sorsáért viselendő

felelősségre kívánták ébreszteni. Hasonló volt ez a XIX. század harmadik harmadának német

törekvéseihez, hiszen ott is óvatosan kellett bánni a szigorú központi hatalom ágenseivel, de azok

ott mégiscsak saját nemzeti hatóságaik voltak. A nem létező Magyarországon az 1830-as évektől

egy korábbi lépést kellett elérni: az egyén önmeghatározását (viszonyulását) egy elnyomó

hatalomhoz (a létrehozandó nemzetállamhoz). Széchenyi gróf mindenki számára világosan

meghatározta önnön néhány évvel korábban ilyen vonatkozású viszonyulásait ama bizonyos

magyar nyelvű fölszólamlásával a pozsonyi diétán (a zárójeles rész fátumát szerencsére nem

látva).

A mi vonatkozó magyar kifejezéseink legalább annyira kultúra-függőnek bizonyultak,

mint a fentiekben említett német „Bildung”, és az AEAE honlapjá hasonlóképpen magyarázatot

kiérdemelő skandináv – dán és norvég nyelvterületeken használt – „folkeoplysning”

(népfelvilágosítás, népművelés) kifejezések: a kiművelt emberfők, a művelődés majd későbbi

közművelődés és népművelés fogalmak sokrétű tevékenység-halmazokat, jellegzetes

intézménystruktúrát és számottevő társadalmi hatást konnotálnak. A reformkor művelődési

programja öntevékeny és ártatlannak tűnő (visszaható) tanulási folyamatok elindítója volt, melyek

a birodalmi irányítású oktatás rendszerek mindenhatóságát nem kérdőjelezték meg, de mégis
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újra-és újra utakat nyitottak az öntevékenység és önfejlesztés gyakorlása révén az egyén

szuverenitása felé.

6. Nemvárt fordulatok

A XIX. század fentiekben felvázolt felnőttoktatási tevékenységei a két északi országban

szerencsés módon folytatódhattak, sőt differenciálódhattak és meg is erősödhettek a XX.

században. Ennek mindenki által ismert kitűnő fejleménye az Open University létrejötte

Nagy-Britanniában, s kevésbé általánosan ismert, ugyanakkor elismerésre méltó fejleménye az

igen körültekintő jogszabályi és rásegítő állami finanszírozási felnőttoktatási háttér Dániában

(Striker, 2005).

Németország az 1930-as évektől, illetve Magyarország az az 1950-es évektől – eltérő

természetű, de mégiscsak totális államokként – totális kultúrára törekvés céljainak rendelte alá

korábbi ’Bildung’ és ’művelődés’ (’népművelés’) folyamatait a központosított tudatformálás

jegyében. Ezek a nemvárt fordulatok súlyosan megterhelték a vonatkozó intézményrendszer

(népfőiskolák és népházak, illetve a művelődési házak) öntevékeny és szabadművelődési

hagyományait.

Hozzá kell tennünk azt is, hogy Németországba nem véletlenül érkezett meg 1945 után a

jelzett módon a ’felnőttoktatás’ terminus technicusa, hiszen a Német Szövetségi Köztársaság

tudatosan szakítani kívánt a totális kultúra hagyományával, így a központosított állam tartalmilag

kivonult pl. a népfőiskolai szférából, míg a vállalati illetve szakszervezeti felnőttképzés és a

szakképzés fokozott súlyt kapott a felnőttoktatás területén.

Magyarországon ugyanezen időszakban megindult a dolgozók általános iskoláinak majd

középiskolai oktatásának megszervezése, azaz a felnőttképzés mint állami program – elszakadva

a művelődéstől, mely ezt követően afféle időtöltéssé, szabadidős tevékenységgé minősíttetett.

7. Összegzés és következtetések

A tipologizáláshoz kiválasztott, mégoly szűkös négy minta álláspontunk szerint módot ad

különbségtételekre a felnőttoktatás funkciói és céljai, létrehívásának okai tekintetében. Úgy



14

véljük hogy minden esetben súlyos társadalmi krízis elkerülése érdekében kezdődött meg az

öntevékeny felnőttoktatási-művelődési tevékenységek intézményesülése mind a négy országban.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyletek, jótékonysági szervezetek, népfőiskolák vagy casinók

létrejötte egyaránt intézményi (közösségi) válasznak tekinthetők.

Tipológiailag elkülöníthetjük az integratív törekvéseket, melyek kifejezetten

felnőttoktatásként határozták meg magukat Angliában és Dániában, az erre utaló elnevezésekkel

ld. Working Man’s College és (nép)főiskola, és ezektől elkülöníthetők az önmeghatározó

törekvések Németországban és a (nem létező) Magyarországon, ahol önképzési, művelődési,

önképzési tevékenységként határozták meg magukat.

Az integratív törekvések elsősorban a gazdasági beilleszkedést és modernizációt

szolgálják, míg az önmeghatározók valamely központi-politikai struktúra hatásainak

viszonylatában az egyén és közösségeinek identitását (autonómiáját vagy szuverenitását)

hangsúlyozzák. Tartalmi szempontból az előbbiek a szakképzéshez, míg az utóbbiak az

önfejlesztéshez állnak közelebb – nem véletlen, hogy amíg az ’adult education’ világába senki

sem kíván gyermekeket beszuszakolni, addig a német népfőiskolákból és a magyar művelődési

házakból senki sem kívánja kizárni a gyermekfoglakozások résztvevőit.

A felnőttoktatás terminológiai eltérései így nem kevéssé az adott ország történetében rejlő,

egykori születési körülmények közötti eltérésekben találhatják meg magyarázataikat. Az adott

kultúrákban megszülető egyének a saját nyelvüknek megfelelően koncipiálják tehát a

felnőttoktatást is. Így történhet meg, hogy amíg a skandináv területeken mindenki egyértelműen

felnőttoktatási részvételnek tekinti szabadidős ilyen vagy olyan tevékenységét, addig

Magyarországon a kórusban vagy a néptánc-csoportban való közreműködést igen kevesen érzik

„felnőttoktatási tevékenységnek”, jóllehet hetente-kéthetente újabb és újabb dalokat és

táncmotívumokat sajátítanak el. 

Tipológiai és terminológiai megközelítésünk együttes alkalmazása végezetül néhány

következtetésre is lehetőséget nyújt:

a) Az Európai Unió élethosszig tartó tanulást támogató törekvései a fentiekben

tipologizált integratív célú felnőttoktatást kívánják proponálni, hiszen a versenyképesség

növelése a gazdasági célú, szakképzés-közeli tevékenységek, a kompetenciák, a techné

támogatását helyezi előtérbe.
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b) A ’bildung’ és ’művelődés’ kifejezések az angolszász nyelvi terminológia dominánssá

válása előtt jóval találóbb megnevezései voltak e tevékenységeknek, mint a napjainkban

meglehetősen negatív meghatározottságú ’nem formális tanulás’ – ’non formal learning’,azaz a

’mi-nem-vagyok’ megoldás. Tartalmukat tekintve per se több hangsúly helyeződik a

tevékenységekben a műveltségelemekre, a közérthetően közvetített logosz világára. 

c) Óvatosan alkalmazható visszamenőlegesen a „felnőttoktatás” kifejezés a XX. század

előtti tevékenységekre, hiszen azt akkor igen kevés helyen alkalmazták. (Noha kétségtelen, hogy

Széchenyi Hitel-e a pénzügyi kulcskompetenciák, a ’financial literacy’ fejlesztését célozta.)

Ennek eredménye az, hogy a kultúrák közötti nyelvi/kommunikációs deficitek (az

egymástól különbözés) végül az adott kultúrán belüli nyelvi/kommunikációs deficithez

(önmagától való különbözéshez) vezethet, mégpedig olyan súlyos következménnyel, hogy egy

létező, az adott társadalom által gyakorolt tevékenységet a kommunikációs deficit megoldása

érdekében megszűntnek, nem létezőnek tekintünk. 

E záró kérdések miatt szükséges a hallgatólagos tudás problematikájaként is foglakoznunk

a művelődés és felnőttoktatás kérdésével, minthogy a felhasznált fogalomkészlet elemeit nyelvi

szinten ugyan elsajátítjuk, tartalmukkal ugyanakkor egyre kevésbé vagyunk tisztában, s

kommunikálni még kevésbé tudjuk.
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