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Amit nem mutat az Eurostat – a magyar felnőttoktatás sajátos 
 történeti  meghatározottsága1

 
 

Bevezető 
 
Validáció, kompetencia, készségek, rejtett tudás, előzetes tanulás, formális, nem formális és 
informális tanulás, élethosszig tartó és egész életre kiterjedő tanulás – ezek a kifejezések 
dominálják az európai oktatás és szakképzés horizontját, egy olyan Európáét, mely 
elkeseredett küzdelmet folytat annak érdekében, hogy ne szakadjon el a világgazdaság egyre 
távolodni tűnő súlypontjától. 

 
A piacok és a kommunikáció együttes globalizációja, mely az utolsó akadályt is leküzdötte az 
1990 előtti hidegháborús korszak kölcsönös izolációs politikáinak megszűnésével váratlanul 
hozzájárult – a remélt békés és akadálytalan áru- és információ-cserén túl – olyan, korábban 
elgondolhatatlan súlyú versenytársak létrejöttéhez a világgazdaság színpadán, melyek 
újraírják a versenykövetelményeket. 
 
Európának szembe kell néznie a posztjóléti társadalmak olyan antagonisztikus jelenségeivel, 
mint a minden korábbinál hosszabb nyugdíjas életperiódus és a kiemelkedően magas 
pályakezdő munkanélküliség, a jólét által idecsábított bevándorló munkavállalók és az 
időközben kialakult gazdasági válság, hogy csak kettőt említsünk a számos kihívás közül.    
 
A bevezetőnk első mondatába zsúfolt kifejezések – számos másikkal együtt – tematizálják az 
európai oktatási szakemberek és bürokraták tanácskozásait, melyek egyik határozott 
célkitűzése az Európai Képesítési Keretrendszer (European Qualification Framework) 
létrehozása. E dolgozatban e gigantikus törekvésnek csak egy szűk aspektusával foglalkozom, 
abból a hipotézisből kiindulva, hogy ezeket a látszólag neutrális kifejezéseket talán nem 
kevéssé itt is, ott is helyi, előtörténetükből fakadó használatuk terheli, mely szélsőséges 
esetben akár megkérdőjelezheti egységes és egyértelmű közös használatukat. Így tehát 
felvetődik annak veszélye, hogy a nemes európai szándékok súlyos bársonypalástja alatt a 
helyi szocio-kulturális különbségek vagy rejtőzködve maradnak, vagy nem jutnak levegőhöz 
– de akár így, akár úgy, egy elnagyolt és érdemtelenül ignoráns egységesítő szándék 
értékvesztő áldozataivá válhatnak. 
 
A jelen dolgozat az externalizáció (külsővé tétel) és internalizáció (belsővé tétel) egyazon 
mezőn belüli kölcsönös előfordulásával kísérli meg bemutatni az – elsődlegesen felnőtt – 
tanulási koncepciók és gyakorlatok kialakulását és használatát egy adott kultúrában. A 
tanulmány címében történelmi tapasztalatokra utalok, melyek e folyamatokban befolyásoló 
tényezők voltak, ugyanakkor nem állítom azt, hogy egy adott jelenséget kizárólag és 
szükségszerűen annak lineáris történetében kell értelmezni, helyet adva komparatív 
módszereknek is. 
 
Úgy vélem, hogy nem a történelem, hanem a jellegzetes történelmi minták a legfontosabb 
befolyásoló tényezők, így nem a dolgok kronológiája, hanem e befolyásoló tényezők 
tipológiája az, amit figyelembe kell vennünk. Ez utóbbi állítás remélhetőleg elfogadhatóvá 

                                                 
1 ’A szak és felnőttképzés-szervezés gyakorlata’, Raabe Kft, 2010. decemberi szám II/28 1-26. old. Tanulmány 
kézirata. Hivatkozáskor kérjük ezt jelezni.  
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teszi azt, hogy időrendileg, a viszonylag újabb fejleményekkel kezdve illusztrálnám, hogy 
milyen mély, erős és mégis észrevétlenné interiorizált hatást gyakorol jelen korukra a múlt. 
 
 
A priori versus hallgatólagos tudás és informális tanulás 
  
Mindenekelőtt szükségesnek tartom megkülönböztetni a kanti a priori tudást és a tapasztalati 
úton szerezett tudást. Érdemes megvizsgálni a hallgatólagos tudás és az informális tanulás 
kulturális kontextusát? Mindenképpen, hiszen míg az a priori, úgynevezett tapasztalás előtti 
tudás (Kant szerint szemléleti forma) mindnyájunk egyébként megismerésre képes tudatának 
része, tehát egyetemleges, az emberiségre jellemző fakultás, addig az informális tanulásból 
fakadó és a hallgatólagos tudás a posteriori, s mint ilyen, úgy formálja a tudattalant, hogy a 
lokalitás kontextusába zárja azt, tehát egyediségével elválaszt minket egymástól, azon 
különböző valóságok – az adott kultúrák – diktátumaként, melyekben megszülettünk és 
szocializálódunk. 
 
A világra jött újszülött azonnal egy adott kontextusba csöppen. Van, ahol egy bábaasszony, 
van, ahol egy rokon, és van, ahol egy szülésznő vagy egy nőgyógyász segíti világrajövetelét. 
Van, ahol lemossák és bepólyázzák, de van, ahol azonnal édesanyja mellére helyezik, s az 
egyik helyen azonnal védőoltásokat kap, míg máshol ezt nem látják szükségesnek – 
folytathatnánk a sort, eljárások és szokások igen széles palettájával, melyek egytől egyig a 
lokalitás függvényei a hitélettől az egészségügyi intézményrendszer különbözőségein át az 
anya vagy a szülők szociális státuszáig. Azután az újszülöttet van, ahol szoptatják, és van, 
ahol nem, van, ahol babakocsiban tolják, míg másutt kendőben háton viszik ki a mezőre stb. s 
mindez attól a kontextustól függ, ahová véletlenül beleszületett – a kisbaba itt is – ott is ezt, a 
maga sorsát fogja természetesnek venni. 
 
Az élet első pillanataitól megkezdődik tehát az a tanulási folyamat, amelyet a szociológusok 
és szociálpszichológusok szocializációnak neveznek. A jelen tanulmányban azt a hipotézis 
állítjuk fel, hogy ez a szocializációs folyamat nem más, mint egy adott kultúra elsajátítása 
jószerével észrevétlen, informális tanulás révén, melynek során úgy sajátítjuk el az adott 
kultúra eljárásait és értékeit, hogy azok akár tudtunk nélkül is meghatározzák döntéseinket és 
életstratégiáinkat későbbi életünkben. Ezek Csányi Vilmos szerint „A kultúra emberének 
….olyan reprezentációi (is), amelyek a csoportkommunikáció során születtek”2

 
 

Hangsúlyoznunk kell, hogy e determináns tényezők általában látensek maradnak, és legtöbb 
esetben nem tudatosulnak az egyénben. Álláspontom szerint jelentős szerepet játszanak annak 
a szférának vagy dimenziónak a létrejöttében, amelyet hallgatólagos, vagy rejtett tudásnak is 
nevezünk. Ez a rejtett tudás tölti be azt a szerepet – Polányi Mihály szerint – hogy áthidalja „a 
szakadékot a szubjektivitás és az objektivitás között”. 
 
A következőkben két példával szándékozzuk szemléltetni, hogy ez a rejtett tudás egy-egy 
adott helyi valóság terméke, melyeket más szóval kultúrának nevezünk.  Megkísérlem 
bebizonyítani, hogy az a szféra, az a koncepció, röviden szólva, az a szakkifejezés, hogy 
„felnőttoktatás” maga is egy adott valóság alávetettje, így a mi a magyar valóságunké is. 
 

                                                 
2 Csányi Vilmos: Túl a biológiai optimumon - Alkalmas-e az emberi természet a globalizációra? Mozgó Világ, 
2000. június, 26. évfolyam 6. szám 
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A felnőttoktatás – amiként az Magyarországon megjelent 
 
Mindenek előtt fel kell idéznem azt a közismert tényt, hogy az utóbbi időszakot elemző 
európai uniós statisztikai eredmények szerint a felnőtt lakosság felnőttoktatásban való 
részvételi aránya olyan alacsony, hogy a Eurostat adatai szerint 2007-ben 18 ország közül 9 
százalékkal az utolsó helyet foglaltuk el Európában3

 

, majd a 2009-es eredmények alapján 27 
országból a 23-ik helyre kerültünk. 

Ennek a statisztikai adatnak szinte sokkoló hatása lett, olyannyira, hogy szakértők és 
politikusok idézik országszerte, hiszen szembe kell nézniük azzal, hogy az Európai Unióban 
az „élethosszig tartó tanulás” lett a fenntarthatóság és a versenyképesség követelményének 
egyik általánosan elfogadott gyógyírja s elvárt, a hazainak többszörösét jelentő benchmark-
értéket kellene elérnünk 2020-ig.4

 
 

Vajon Magyarország ilyen kevéssé hatékonyan ’hajtaná végre’ a korábbi uniós direktívákat, 
vagy éppen ennyire engedetlen az európai útmutatások ’követésében’, vagy vannak netán 
olyan tényezők, amelyeket eddig nem vettünk figyelembe, amikor az ország ’felnőttoktatási 
teljesítményét’ vizsgáltuk? 
 
Körültekintőbb vizsgálattal kimutatható, hogy igenis vannak olyan, nem is olyan távoli 
múltba visszanyúló történeti tapasztalatok Magyarországon, amelyek meglehetősen 
befolyásos tényezőkként kezelendők, amikor ezt az alacsony ’felnőttoktatási részvételt’ 
értelmezni kívánjuk. Ezek a tényezők a következők: 
 
(1) A felnőttoktatás paternalizálása és formalizálása 
(2) A nem-formális felnőttoktatás infantilizálása 
(3) A teljes foglalkoztatottság öröklött és személyes élménnyé vált tapasztalata 
(4) A végzettségi szintek és a jövedelmek inkongruenciája 
(5) Az informális tanulás politikai stigmatizálása 
(6) Az Európai Unió által támogatott és javasolt felnőttoktatási tevékenységek megjelenítése 

és interpretálása a médiában, 
 
mely tényezők mindegyike hozzájárult Magyarországon a felnőttoktatásról tapasztalható új 
típusú hallgatólagos tudás kialakulásához. 
 
 A felnőttoktatásról kialakult hallgatólagos/rejtett tudás kialakulása Magyarországon 
 
Az élethosszig tartó tanulás eszméje jóval inkább évszázados közhely, semmint újdonság 
magyar kultúrában felnövekvők számára.  Hiszen a tanulási szituációk és a pedagógia egyik 
legtöbbet idézett társalgási fordulata a „jó pap holtig tanul” közmondás. Ezt egyaránt idézik 
azok és azok számára is, akik kevés hajlandóságot vagy képességet tanúsítanak a tanulásra, de 
azok is, akik véletlenül új és meglepő helyzet tanulságosságát ismerik fel. Ugyanakkor a 
                                                 
3 Significant coutry differences in adult learning, Eurostat: Statistics in focus 44/2009 
4 Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training 

("ET 2020"), Council of the European Union, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/107622.pdf 
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közmondás világosan és joggal emlékeztet mindenkit arra, hogy valóban a papság és az 
egyház birtokolta és örökítette át a tudást évszázadokon át kultúrkörnyezetünkben, olyannyira 
valóságosan, hogy egészen a XX. század közepéig az egyházak működtették az általános 
iskolák nagy részét az országban, sok helyütt paptanárok és apácák közreműködésével.  
 
Nem meglepő tehát, hogy a totalitariánus ’fordulat évében’ éppen a közoktatás és általában az 
oktatás átalakítása lett a változtatások egyik legfontosabb célja és eszköze. Féltucatnyi 
kivételével minden iskolát államosítottak – s ténylegesen minden oktatási és tanulási 
folyamatot központi irányítás alá kívántak vonni, az ilyen célú magánvállalkozásokat és 
egyesületi (jótékonysági, civil) tevékenységeket megszüntették és törvényen kívül helyezték. 
 
Felvették a harcot – a valóban nagyarányú – iskolázatlanság és írástudatlanság ellen, s nagy 
országos politikai program indult e célok elérése érdekében. Az oktatási program vitathatatlan 
eredményeit nem kívánjuk bírálni vagy elítélni, azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy olyan 
látens hatásai is voltak, amelyek álláspontunk szerint észrevétlenül, de döntő mértékben 
meghatározták a magyar kultúrában a szakterületről kialakuló hallgatólagos/rejtett tudást. 
 
Általános iskolai és (valamivel később) középiskolai szinten intézményesítették a 
felnőttoktatást, mégpedig a pedagógiától, azaz a gyermek-oktatástól és neveléstől 
karakteresen nem elkülönített eljárásokkal. Ez hozzájárult 
 
(1) a felnőttoktatás teljes formalizálásához és paternalizálásához. A felnőtt tanulókkal 
gyermekek módjára bántak, ugyanazokba a tantermekbe és padokba ültették őket, (kezdetben) 
ugyanazokat a tankönyveket és taneszközöket használták ugyanazok a tanárok oktatásukkor, 
akik ugyanezen felnőtt tanulók gyermekeit is tanították ugyanazokban az iskolákban. Ez a 
gyakorlat – kisebb szervezeti- és tankönyv-módosításokkal – csaknem húsz évig tartott, így 
nagyjából két generációt érintett. A Dolgozók Általános Iskolája a ’lemaradók’ nem kevéssé 
lenézett, titkolnivaló és gyakran nevetség tárgyává tett intézményévé és ennek megfelelő 
fogalommá vált – s így az oktatási-tanulási folyamat a végletekig formalizált, sok esetben zért 
is, mivel a munkahelyi vezetők által is ellenőrzött kényszertevékenységgé süllyedt, amelybe – 
azaz saját tanulásukba, szellemi fejlődésükbe – a résztvevő ’felnőtteknek’ nem volt tényleges 
beleszólásuk. 
 
A fenti fejleményekkel egyidejűleg 
 
(2) a nem-formális tanulási folyamatokat – melyek történetére, kialakulására még 
visszatérünk – infantilizálták. Miután, mint említettük, a jótékony és egyéb egyesületeket 
törvényen kívül helyezték, oktatási tevékenységük is értelemszerűen megszűnt. Egyetlen ilyen 
célú szervezet működhetett tovább, az 1841 óta létező királyi magyar Természettudományi 
Társulat utóda, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, melynek ’szabadegyeteme’ a 
kurzusok igen széles kínálatát nyújtotta országszerte. Ám, jóllehet az adott évtizedek 
kiemelkedő tudósainak kimagaslóan érdekes előadássorozatait is kínálták palettájukon – 
melyek az időszak szóhasználatával élve „kiemelkedő népszerűségnek örvendtek” –, 
ténylegesen nem nyújtották azt a valóban szabad, felnőtt résztvevőkhöz méltón interaktív 
oktatási-tanulási gyakorlatot, melyre korábban a NÉKOSz, 1956-ban pedig a Petőfi Kör rövid 
időszakai nyújthattak volna mintát. A tanfolyamok résztvevői ténylegesen csupán beiratkozott, 
befogadó tanulók voltak. 
 
A két, fentiekben bemutatott sajátosság alapján azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az 
ötvenes évektől a formális és a nem-formális felnőtt tanulást egyaránt formalizálták, így a 
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felnőttoktatás – és a felnőttek tanulásának koncipiálása generálisan – azonossá vált valamiféle 
központi, egységesített és jól szervezett állami szolgáltatással. Ezt a benyomást tovább 
erősítette a tény, hogy a nagyobb munkáltatóknál oktatási osztályokat vagy hasonló 
elnevezésű és funkciójú szervezeti egységeket állítottak fel, ahol főállású alkalmazottak 
szervezték és szabályozták a dolgozók (tovább)tanulási és (tovább)képzési lehetőségeit és 
kötelezettségeit. Ez a korszak egy sajátosan árulkodó szakkifejezést is létrehozott, mely jól 
tükrözi az adott attitűdöt: ez a „beiskoláz” szó, mely jól tükrözi a tanulói részvétel 
önkéntességének mértékét. 
 
A korszak további, a felnőtt tanulás és felnőttoktatás fogalmait negatívan befolyásoló 
tényezője 
 
(3) a teljes foglalkoztatottság öröklött és személyes élménnyé vált tapasztalata volt. A 
munkáshatalom és munkásállam megteremtésével a munkanélküliség a kapitalizmus magunk 
mögött hagyott szindrómájává vált. A regisztrált munkanélküliség negyven éven keresztül 
ismeretlen és a személyes tapasztalaton kívül eső jelenség volt Magyarországon, s ez milliók 
számára komfortérzést és biztonságot nyújtott. Ugyanakkor azt is sugallta, hogy nem kell 
különösebben nagy napi erőfeszítést tenni a munkalehetőség és a fizetés megtartása érdekében. 
Az érzékelhetően versenymentes körülmények között folyó termelőfolyamatok, valamint a 
mennyiségi mutatók növelésére koncentráló tervgazdasági szemlélet inkább a stabilitást, 
semmint a dinamikát érzékeltették a munkavállalókkal (többet, de ugyanazt), akiknek a 
munkahelyi feladatok rutin-ellátása mellett alig-alig ötlött fel a tanulás szükségessége – 
jószerével az újítások okozta esetleges problémák és kockázatok elkerülésére koncentrált a 
vállalati hierarchia minden tagja, munkástól a vállalatvezetőig –  s a politikusok a leginkább. 
A felnőttkori tanulás tehát vagy az iskolából kibukottak, vagy/és – másik végletként – a 
politikai törtetők sajátossága volt, a pártiskola, a „foxi-maxi”-ként emlegetett, de teljes értékű 
diplomát nyújtó Marxista-Leninista Főiskola falai között. 
 
Feltételezhetnénk azonban, hogy a szakmai továbbképzés és a vállalati/gyári „szamárlétrán” 
elérhető előrelépés mégis vonzerőt jelenthetett a például a fizikai dolgozók vagy a 
szakmunkások számára, azonban  
 
(4) a végzettségi szintek és a jövedelmek inkongruenciája súlyosan torzította ezt a másutt 
lineáris, tehát kézzelfogható és világos munkaerő-piaci jövedelmi modellt. A segédmunkás-
betanított munkás-szakmunkás-technikus-mérnők (korábban tanonc-segéd-legény-mester) 
hagyományos hierarchiáját gyökeresen megváltoztatta az 1950-es évektől Magyarországon is 
alkalmazott lenini modell, melyet azért vezettek be az egykori szovjet-orosz munkásállamban, 
hogy a proletárdiktatúra vezető erejét, a munkásságot a polgári származású mérnökök fölé 
emeljék elismertségben. Az általánosan kötelező erejű bérskála bevezetése a korábbi 
bérkülönbségek kiegyenlítését tűzte ki célul, s a végzettségi szintek mellett nagy hangsúlyt 
helyezett a munkában eltöltött időre. Ennek – azon túl, hogy az azonos munkakörben történő 
munkahely-változtatás jószerével semmiféle jövedelmi előnnyel vagy hátránnyal nem járt, 
tovább erősítve az előző pontban tárgyalt biztonság- és kényelemérzést – kifejezetten káros 
hatása lett a fiatalok továbbtanulási hajlandóságára. 
 
A szakmunkás-bizonyítvánnyal munkába álló fiatal ugyanis már a második fizetési kategóriát 
is megugrotta szakmunkásként, mire egykori (jobban tanuló és gimnáziumot, majd egyetemet 
választó) általános iskolai osztálytársa frissen végzett mérnökként öt-hat évvel később 
munkába állt. Ez a többéves előny a korszak jövedelmi statisztikái szerint a szakmunkások és 
mérnökök között életkor szerint a negyvenes éveik elején egyenlítődött ki és fordult át a 
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mérnökök javára – ez azonban egészen addig, azaz 17-20 évig tartós inkongruenciát jelentett 
a végzettség és jövedelem között. Hozzá kell ehhez azt is tenni, hogy szakmunkásként jóval 
könnyebben lehetett mellékjövedelemre szert tenni az 1960-as évek végétől, mint a legtöbb, 
általában gyári-ipari munkavégzési hátteret megkövetelő mérnöki diplomával. 
 
Erről a felnőttoktatás (továbbtanulás) szempontjából kifejezetten negatív jelenségről a 
statisztikákon túl kevés szó esett, mindaddig, amíg a ’70-es években, ismét politikai okokból, 
meg nem hirdették a „Szakmunkások az Egyetemre” mozgalmat, mely lehetővé tette, hogy 
szakmunkások érettségi nélkül egyetemi továbbtanulásba kezdjenek. A kezdeményezés nem 
talált komoly visszhangra, melyen a fentiek alapján aligha csodálkozhatunk, hiszen, mint 
láthattuk, a (nem politikai) felsőfokú végzettség megszerzése nem kecsegtetett számottevő 
anyagi előrelépéssel. Zárójelben meg kell jegyeznünk, hogy a tárgyban végzett kutatások 
szerint a tanulás okozta jövedelem-kiesés és az ugyancsak a tanulással együtt járó életmód- és 
baráti kör-változás több esetben is dezintegráló hatást gyakorolt az érintett családokra, így az 
összességében kudarcnak bizonyuló kezdeményezés hamar elhalt. 
 
Húsz évvel s így egy teljes generációval a rendszerváltás után az inkongruencia néhány 
területen ugyan változott, – elsődlegesen a számítástechnikai-IT és a banki szférák 
megjelenése révén, valamint a szolgáltató szektor soha nem látott kiszélesedésével – ám már 
ez utóbbi esetében sem kötődik végzettséghez az előmenetel, azaz összességében a 
továbbtanulás személyes szinten Magyarországon napjainkban sem mindenképpen „kulcs a 
jövőhöz”. Munkaerőpiaci szerepén túl ezen oldalát sem vizsgáljuk kellő alapossággal és 
kritikával. 
 
 A totalitariánus korszak ugyanakkor nem csak a formális és nem-formális oktatásra fejtett ki 
szándékos átalakító gyakorlatot, de törekedett  
 
 (5) az informális tanulás politikai stigmatizálására is. A már említett 1948-as „fordulat éve” 
az egypártrendszer bevezetése, azaz egy totális hatalomra törő eszmerendszer indoktrinálási 
kísérletének kezdete. Az oktatási rendszert e cél érdekében tartalmát tekintve is gyökeresen 
átalakították a „marxista-leninista” sőt, akkor még a sztálinista világnézet kialakításának 
követelményeihez igazítva. Ez elítélendőnek tekintett minden más politikai és 
társadalomelméleti nézetrendszert, beleértve a vallásos nézeteket és elkötelezettséget, de 
megszüntetett minden egyéb szellemi fórumot is a népfőiskoláktól a népi kollégiumokon át a 
szabadkőművességig. 
 
A családtagok csak egyénekként vehettek részt az ilyesfajta, újonnan megszervezett 
informális tanulási szituációkban, elsődlegesen iskolai vagy munkahelyi ’közösségeikben’ 
vagy az ún. ’mozgalmi munkában’. Míg a misékre és más hitéleti-egyházi rendezvényekre a 
templomba családok együtt jártak, az új korszak e családi érzelmi-szellemi kötelékek 
lazítására törekedett, a fiatalokat új ifjúsági tömegmozgalmakba irányította, mely a szülők 
generációjának eszmerendszerét alapvetően támadta és cáfolni próbálta, míg a szülők a 
munkahelyeken vettek részt befolyásoló célú fórumokon (Szabad Nép félóra, brigád-
rendezvények). A fiatalok és fiatal felnőttek informális csoportjait igyekeztek a gyülekezési 
tilalom örvén zaklatni, bandákká és ’galerik’-ké kriminalizálni. Összességében a rezsim 
programszerűen mindent megtett, hogy megkérdőjelezze, érvénytelenítse és stigmatizálja az 
információcsere informális útjait és formáit, ellehetetlenítve és ugyancsak – esetenként 
rémhírterjesztésként – stigmatizálva a személyek (mai kifejezéssel élve a kortárs csoportok) 
közötti közvélemény-formálódást, azaz az informális tanulást. Ebbe beletartozott a külső 
befolyást gyakorolni kívánó rádióadások (Szabad Európa Rádió, Amerika Hangja, BBC 
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Magyar Adás) elektronikus zavarása és a magyar nyomtatott és elektronikus sajtóban 
a ’rémhírterjesztés’ és ’nagyvárosi pletyka’ általánosító érvényt vindikáló, vezércikk-
formátumú elítélése.  
 
Ezen a ponton visszatérnék a jelen tanulmány Bevezetőjére, ahol arra utaltam, hogy 
korántsem a történelem, hanem a jellegzetes történelmi minták a legfontosabb befolyásoló 
tényezők a közösségi típusú hallgatólagos/rejtett tudás kialakulásában. Nem a magyar 
történelem egyedi sajátossága, hogy fentiekben felvázolt folyamatok végbementek – hasonló 
változások voltak tapasztalhatók az akkor – Nyugaton – Keleti Blokknak hívott országok 
többségében is. A felnőttoktatás országos szintű bevezetésének, mint utaltunk rá, valódi, 
megalapozott indokai voltak, mint elsődlegesen az iskolázatlanság felszámolásának 
szükségessége, de fokozatosan egyre mélyrehatóbban áthatotta azt egy illegitim totalitariánus 
hatalom minden alternatívától rettegő, erőszakos önérvényesítése. A felnőttoktatásban is 
externalizálódtak az ország ideológiai és politikai vezetőinek az ország társadalmi folyamatait 
gyorsan és irányítottan megváltoztatni kívánó törekvései. S mint oly sok más externalizált 
szándék esetében, itt is plauzibilisen érzékelhetők lettek a mögöttes (hatalmi) félelmek és 
aggodalmak – melyek tovább erősítették a tényleges programok központosító, uniformizáló 
karakterét. 
 
Ezzel magyarázható, hogy egy eredendően akár racionálisnak és célszerűnek tűnő, több 
generáció életén át akadálytalanul végrehajtott köz- és felnőttoktatási program miért 
szándékozta érvényteleníteni, sőt stigmatizálni az informális tanulási folyamatokat is. A 
tudást az iskolák ’biztosították’, s amikor hasonlóan központi állami véleményformáló 
szereplőként megjelent a televízió is, azonnal elvárták attól is ezt a szerepet. Ám hamarosan 
ugyanúgy túltengett itt is a paternalizmus, amiről igencsak árulkodik egy újabb kifejezés, 
hiszen a kitűnő minőségű iskolatelevíziós és tudományos ismeretterjesztő műsorok mellett 
létrejött az elektronikus sajtó új, jellegzetes személyisége, a „hírmagyarázó” is.  
 
E fejlemény utóélete vezet át minket egy, a felnőttoktatás koncipiálását befolyásoló kortárs  
jelenséghez, mely 
 
(6) Az Európai Unió által támogatott és javasolt felnőttoktatási tevékenységek megjelenítése 
és interpretálása a nemzeti médiában. Ennek előszelét az 1990-es évek közepétől érezhettük, 
amikor Magyarország és Lengyelország a PHARE-program keretében támogatásokhoz 
juthatott. A média felkapta a pályázati világ érdekességeinek és visszásságainak témáját, s ez 
az érdeklődés az EU csatlakozás időszakában különösen megerősödött, mivel kommunikációs 
célra külön EU források is rendelkezésre álltak, tehát a sajtó és annak kommunikátorai 
érdekeltek is váltak a folyamatban. Kedvező hátszelet kapott a felnőttképzés és -oktatás – 
különösen az élethosszig tartó tanulás – témája is. E terület a szakképzéssel együtt külön új 
szakmai hálózatot épített ki, mely meglehetősen hasonló igyekezettel követi és törekszik 
befolyásolni az Európai Uniós irányelveket és azok nemzeti végrehajtásának folyamatait, mint 
amiképpen a KGST döntéshozók elveit ’követték’ és ’hajtották végre’ egy korábbi korszak 
megfelelő szakemberei évtizedekkel korábban. Az oktatási-képzési aréna hozzáértő 
specialistáinak ez ugyanolyan stabil egzisztenciát jelent ma, mint a fentiekben leírt 
adminisztratív szisztéma szereplőinek a megelőző időkben. A történelem tehát már korántsem 
ugyanaz, de a történelmi minták átörökítődtek. 
 
A felnőttképzés és oktatás, beleértve a felnőtt szakképzés jogi szabályozásának, 
ellenőrzésének és finanszírozásának jószerével ismét központosított és redisztributív 
rendszerének eljárásai, elvártan magas szintű bürokratikus és könyvelési szintje és ezek 
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trükkjei sokaknak jelentenek tehát biztos egzisztenciát. A média számára könnyű préda a 
projektek kacskaringós sorsának, a néha a rendőrségi hírekbe, más esetekben pedig a 
személyes meghurcoltatásba torkolló fejlemények ismertetése ugyanúgy, mint a 
sikertörténetek bemutatása – de a szakterület vonatkozásában korántsem bizonyító erejűek a 
fejlemények a tekintetben, hogy vajon mennyire válik részvételi módon pozitív eredményű 
részévé a lakosság életének az LLL-be történő bekapcsolódás. Sajnálatos módon a szakterület 
sokkal inkább a ’tudod ez olyan, hogyismondjam…’ arckifejezéssel előadott történetek és 
tapasztalatok világa maradt, mint volt a ’90-es évek előtt is, amikor a papíron megszerzett – 
és igazolt! – végzettség fontossága messze meghaladta egy tényleges tanulási eredmény 
jelentőségét. 
 
A fenti áttekintés hat tényezője álláspontom szerint számottevően befolyásolja a felnőttoktatás 
és -képzés fogalmainak hazai jelentés-mezejét. A felnőttoktatás bevezetésének mikéntje és 
gyakorlatához kapcsolódó mindennapi tapasztalatok az adott, központi irányítású és 
célirányosan vezérelt oktatási rezsimhez kapcsolták annak megítélését – markánsan eltérően a 
felnőttoktatás és -képzés brit tapasztalataitól, ahol is a XIX. századtól kezdve az önkéntes, 
jótékony, esélyegyenlőség- és életesélynövelő, szociális segítő konnotációja dominált e 
kifejezéseknek. Hasonló a helyzet Dániában és általában Skandináviában, ahol az ugyancsak 
XIX. századból eredeztethető népfőiskolai kezdeményezések a felnőttkori tanulást a 
személyes autonómia növelése, az önkéntesség eszméje és az egyén szabad fejlődése 
érdekében, alulról jövő kezdeményezésként, s résztvevő-központú, választható tematikájú és 
célú tanulási és személyiségfejlesztési tevékenységként fogták fel.  
 
Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon valóban csak az eddigiekben tárgyalt, társadalmi és 
pedagógiai szempontokból nézve korántsem vonzó paternalista és központosított 
felnőttoktatási szisztéma lenne az egyetlen létező minta Magyarországon, vagy szem elől 
vétettünk netán valamit? 
 
S valóban, úgy tűnik messzebbre is lehet tekintenünk, messzebbre és más, az 
oktatástörténetinél szélesebb, művelődéstörténeti kontextust kell figyelembe vennünk. 
 
A nem-formális tanulás kulturális hagyományai Magyarországon 
 
A XIX. első negyedében a magyar történelem és kultúrtörténet kiemelkedő korszaka vette 
kezdetét, melyhez hatalmas húzóerőnek bizonyult a Kazinczy Ferenc által kezdeményezett és 
szervezett nyelvújítás.  Minthogy – az évszázadok óta önállóan nem is létező – ország 
hivatalos és tudományos nyelve a Habsburg birodalom részeként a német és korábbi több 
évszázados európai hagyomány miatt a latin volt, a magyar nyelvet jobbára csak köznyelvi 
szinten, s elsődlegesen a közép- és alsóbb osztályok használták. Az Újtestamentum erazmista-
humanista XVI. századi fordítói és a Károli-féle teljes Biblia-fordítás mellett a 
felvilágosodásig alig néhány alkotó ismeretes a magyar nyelvű irodalom területéről, 
tudományos írásmű Bessenyei György és Fazekas Mihály fellépéséig még kevesebb. 
 
Kazinczy Széphalomról folytatott kitartó levelező-szervező tevékenysége mai kifejezéssel 
élve szellemi hálózatot hozott létre, s bár e nyelvújítási törekvés vitákat és ellenségeskedést is 
generált, végeredményében a XIX. század közepére létrejött a tudományos értekezések és 
filozófiai munkák kifejtésére is alkalmas szókészlettel és szabályozó nyelvtani-ortográfiai 
elvekkel megújított magyar nyelv.  Az ifjú Széchenyi István gróf emlékezetes magyar nyelvű 
országgyűlési beszéde pedig immár a társadalmi-politikai reformok korszakának kezdetét 
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jelezte 1825-ben – amikor az egyetemi oktatás Pesten még mindig és még jó darab ideig 
németül és latinul folyt. 
 
Kazinczy a szókészletet a latin és német szakszavak magyar megfelelőinek szó szerinti 
megteremtésével kellett, hogy gazdagítsa.  Amiként a ’cultivare’ kifejezés került át az 
agricultura (földművesség) területéről Cicero révén a szellem művelése területére, úgy került 
át a felvilágosodás és nyelvújítás során a ’(mez)meuelew’, ’(méz)művelés’ cselekvés, 
tevékenység értelmű (1302, 1398 Magyar Nyelv Történeti Etymológiai Szótára) korábbi 
használata  a ’miueltelen’ ’meg nem munkált’ (1405, u.o.) jelentésen át a XVIII. század 
végére az ember jellemzésére, ’mywelethlen’, azaz ’műveltséggel nem rendelkező’ (1785, 
u.o.), majd a Kazinczy levelezésében elsőként fellelt ’mívelődés’ kifejezés megjelenése (1806, 
u.o.) hozta meg a mai használatot. 
 
A reformkor egyik fő céljának (ld, a sokat idézett „kiművelt emberfők”) megfelelően egyre 
több folyóirat (Erdélyi Muzeum, Tudományos Gyűjtemény, Felső Magyar Országi Minerva, 
illetve az Élet és Literatúra) jött létre – köztük a Széchenyi által 1829-ben kezdeményezett 
Jelenkor-nak 1837-re már minden más folyóiratnál több, 4000 előfizetője volt – de a 
művelődés tevékeny elősegítése érdekében jött létre a már említett Természettudományi 
Társulat (1841) is, s az ugyancsak Széchenyi programja szerint létrejövő klubok és körök. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek az önként vállalt, önkéntes és autonóm társas felnőtt tanulási 
lehetőségek a cenzúra közegében jöttek létre, a Kölcsey meghirdette „haza és haladás” 
gondolat jegyében e művelődési tevékenységekkel is hozzájárulva a magyar közélet 
kialakulásához. (Az oktatási intézmények működtetését ezen időszakban az I. Ferenc császár 
által módosított 1777-es Ratio Educationis rendelet szabályozta, mely azzal a céllal jött létre, 
hogy a katolikus egyház kezéből kivéve „hogyan kellene az iskolákat a korlátlan állam 
szolgáivá tenni”5

 
.) 

A ’művelődés’ tehát önálló és közismert és egyezményes jelentéstartalmú kifejezéssé vált. 
Társas körök és különböző elnevezésű szerveződések vették fel programjukba – s ebben az 
időszakban a ’felnőttoktatás’, ’felnőttképzés’ szóhasználat és jelentéstartalom és ezek 
intézményei teljességgel ismeretlenek voltak Magyarországon. A kiegyezés utáni 
Monarchiában létrejövő magyar közoktatási rendszeren kívül jöttek létre a felnőttek 
művelődését szolgáló múzeumok, egyesületi (Uránia, 1897) és egyéb nyilvános intézmények, 
mint például –  a századfordulót követően – a közkönyvtárak. 
 
A ’művelődés’ kifejezést és annak jelentéstartalmát a társadalom tehát egyértelműen és ismét 
egyezményesen internalizálta. A XIX. század végén a szegedi múzeum és könyvtár 
(1897) ’közművelődés’ után  fél évszázaddal az 1948-as alkotmánytól kezdve mindmáig 
alkotmányos jog  a ’művelődés’ (70/F.§ (1) pont), melynek gyakorlásához kapcsolódó 
közfeladatokat az 1997. évi CXL. sz. törvény foglalja össze.6

 
 

XVIII. század végi bevezetése óta a „művelődés” kifejezés töltötte be a magyar köznyelvben 
és közbeszédben azt a gyermekkornál nem lezáruló kultúra-eljasátító, önkéntes tevékenységet, 
amelyet a társadalomtudományos szaknyelvben az utóbbi időben használatos 

                                                 
5 Dr. Friml Aladár bevezetője a Ratio Educationis magyar fordításához, Szerk. Kornis Gyula, Katholikus 
Középiskolai Tanáregyesület, Budapest, 1913, 14.old. 
6 1991-1997 között a szerző a vonatkozó kulturális szaktörvény előkészítésének, szövegezésének, egyeztetésének 
és a törvényjavaslat előterjesztésének felelőse és a parlamenti bizottsági vitákon a Művelődési és Közoktatási 
minisztérium tárca-képviselője volt, mely jogszabályt 1997. decemberében az Országgyűlés az adott évi CXL. 
számú törvényként fogadta el.  
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„enkulturalizáció” terminussal ragad meg a szakirodalom7

 

 – a magyar nyelvben pontosan 
denotálva azt az aktív és résztvevői, nem-formális tanulási tevékenységet, melynek célja –
Csányi Vilmos gondolatait folytatva – jelentést adni az egyént körülvevő létező és az ember 
által elképzelhető valóságoknak. 

Napjainkban már lezártnak tűnnek az oktatáselméleti szakterület fogalomtisztázási törekvései 
a formális, nem-formális és informális tanulás terén. A nemzetközi társadalomstatisztika teljes 
mintavételű mintákat felhasználva összegzi a lakosság oktatásban való részvételi arányait 
különböző országokban. Nem csodálkozhatunk azon a fenti fogalom-zavar alapján, hogy 
Magyarország a sereghajtók között szerepel a felnőttoktatásban való részvételt kimutató a 
Eurostat kimutatásaiban. 
 
A magyar nyelvhasználat és a mögöttes hallgatólagos/rejtett tudás értelemszerűen elkülöníti 
az oktatási és a művelődési tevékenységeket, s ilyen értelemben gyűjtik külön-külön a 
statisztikai adatokat is – s az Európai Unió így kapja és kezeli a magyar ’felnőttoktatásra’ 
vonatkozó adatokat. Az eltérő nyelvi-történeti előzmények és minták okán másutt – 
elsődlegesen Nagy-Britanniában, Skandináviában, vagy Hollandiában és Németországban – a 
nem-hivatásos művészet-oktatási vagy egyéb nem-formális tanulási tevékenységet folytató 
felnőttek úgy vélnék, hogy ők nem-formális felnőttoktatási tanfolyamok résztvevői 
felnőttoktatási- képzési szervezeteknél, népfőiskolákban, közösségi házban vagy hasonló 
intézményben. 
 
A magyar közművelődési (tehát kulturális) statisztikák hiába mutatják ki tehát a néptánc- 
kézműves- és egyéb hagyományőrző tanfolyamok, az amatőr képző- vagy előadóművészek 
kurzusait vagy éppen a tudományos ismeretterjesztő rendezvényeket: az ezekben részt vevő 
százezrek – még ha felnőttek is – nem kerülnek be a ’felnőttoktatás’ statisztikai mutatóiba, sőt, 
éppen a fent tárgyalt okokból ők maguk sem gondolják magukat felnőtt tanulóknak, s a 
közművelődési színtereket sem tartják felnőttoktatási színtereknek. 
 
Összegzés 
 
A jelen tanulmányban fel kívántuk hívni arra figyelmet, hogy a Magyarországot hazai és 
európai, nemzetközi szintéren bemutató felnőttoktatási statisztikák igen alacsony részvételt 
mutató adatai sajátos, történetileg kialakult terminológiai-szóhasználati különbségek által 
megalapozott, mindmáig kimondatlan, kifejtetlen és nem korrigált adatokat rejt. A 
felnőttoktatási és közművelődési (kulturális) statisztikák ténylegesen egyaránt felnőtt tanulást 
tartalmazó közös halmazát csak a közművelődési-kulturális területen veszik figyelembe, 
jóllehet az öntevékeny hagyományőrző, kézműves, vagy éppen nem-hivatásos művészeti 
csoportok és pl. a tudományos ismeretterjesztő programok, stb. felnőtt résztvevőit más 
hagyományú közegben, más országokban joggal sorolják a felnőttoktatás kategóriájába. A 
magyar közösségi színtereken folyó közművelődési tevékenységek jelentős része nem-
formális tanulásnak, felnőttek részvétele esetén tehát felnőttoktatásnak minősülne Európa 
jószerével minden más országában, eltérő hagyományaink miatt azonban nálunk nem. 
 
Fontos lenne erősíteni a nemzetközi információcserében e sajátosságok tisztázását. Nem 
utolsósorban annak érdekében, hogy az önkéntes művelődési folyamatokban való részvétel 
elismerése, az itt megszerzett jártasságok és átörökítésük fontosságának elfogadtatása igen 
jelentős társadalmi-kulturális kohéziós tényezők megtartásának előnyével járna. Társadalmi 
                                                 
7 Címszó a Wörterbuch der Soziologie c. kötetből, szerző: Dieter Claessens, Ferdinand Enke Verlag, Stutgart, 
1989 



 11 

kohéziót teremtő funkciójuk pótlását kívülről-felülről-központilag szervezett ’felnőttoktatási 
projektekkel’ pótolni már a korábbi, sikertelen felnőttoktatási korszakokban is jóval 
költségesebb és jóval kevesebb szocio-kulturális előnyt jelentő vállalkozásoknak bizonyultak. 
  
 


