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KRISZTIÁN BÉLA 

Könyvekrő l 
Szociálandragógia1 
A gazdaság és a társadalom meg a pedagógia tudományrendszere több válságos 
fordulót él meg története során. Ebbő l csak nagy megújulások árán képes kilép-
ni. A pedagógia a hajdani egyetemeken formálódott tudománnyá, vált idő vel 
neveléstudománnyá, módszertanná, célpedagógiákká. A pedagógia része, a fel-
nő ttképzés is ehhez mérten éli meg a változásokat. A felvilágosodás, az ipari 
forradalom, a francia polgári forradalom a középkori egyetemi tudományok vál-
ságát hozta, melybő l csak a Humboldt testvérek reformja volt a menekülés útja 
(a professzorok és hallgatók szellemi szabadsága, a kutatás és oktatás egysége). 

A nemzeti államok kialakulásával nemzeti pedagógiák és felnő ttképzések je-
lentek meg. A 20. század totalitárius rendszerei rendszerfüggő  gyakorlatot te-
remtettek. A 21. századra a társadalmi-gazdasági gyakorlatban hasznosítható 
eredményeket ígérő  kutatás és ahhoz kapcsolódó pedagógia az egyéni kezdemé-
nyezés és verseny globális befolyásokat érzékelő  alapelvére épül. Uralkodó a 
funkcionalista megközelítés, mely szerint az oktatás a gazdasági fejlő dés motor-
ja, emeli a munka produktivitását, a jövő  legfontosabb befektetése. A figyelem a 
foglalkoztathatóságra, a társadalom önfenntartó képességére irányul – ebben a 
felnő ttképzésnek kiemelt jelentő sége van. 

A felnő ttekkel való foglalkozás korábban természetes egységben szerepelt az 
általános pedagógiával – különösségét a hely és idő  mértékében kezelték. Az 
egyre heterogénebb kliensi kör kiszolgálása, a munkapiac aktuális igényei és az 
egyetemi kimenetek közötti megfeleltetési kényszer magával hozta a pedagógia 
specializálódását. A tudomány specializálódásával párhuzamosan a pedagógia 
szakterülete is egyre osztódott, szakterületei egyre szaporodnak mint ez az and-
ragógiában látható. 

„Meg kell szoknunk, hogy az andragógia önálló tudományágként szól hozzá 
a nevelés-képzés ügyeihez, s ekként a pedagógia számára is lehet újdonságot 
jelentő  mondanivalója” – írta Csoma Gyula. Valóban: az andragógia a kifejezés 
megjelenésétő l hosszú úton át jutott el ténylegesen a „felnő ttképzést” felváltó 
igyekezetével a mai állapotig. 

Az általános felnő ttképzési műveltség központi eleme a rendszerszemléletű  
pedagógiai gondolkodás. Ennek birtokában lehet érdemben andragógiát művelni, 

                                                        
1 Perhács János: Szociálandragógia. A feln ő tt egyén szocializálása és perszonalizációja.  Pécs. 
2011. PTE FEEK. Alexandra. Pécsi Egyetemi Tankönyvek.167.oldal. ISBN 978-963-357-
065-4. 
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mert ez a gondolkodás tud különbséget tenni a feltételezett vagy vallott hierarc-
hiaszintek között. Ezzel nemcsak az oktatás és képzés szempontjait képes össze-
függő  rendszerként vizsgálni, de különbséget tud tenni az aktuális és hosszabb 
távú érdekek között is. Mindez összefügg a pedagógia változásával, melynek 
során különböző  pedagógiai paradigmák jelennek meg. A változások, különböző  
súllyal, világszerte érzékelhető ek – attól függő en, milyen a környezet és az erre 
válaszolni akaró/tudó személyiségek aktivizálódása. 

A felnő ttképzéssel, andragógiával kapcsolatos változások hátterét is megvi-
lágító új mű , dr. Perhács János Szociálandragógiá-ja . Viszonylag kevés isme-
retünk van a környező  országok neveléstudományában történtekrő l, ezért is üd-
vözölhető  a kötet, amely a szlovák tudomány andragógiai törekvésérő l nyújt 
képet. 

A szociálandragógia – részben szerző nk kutatási és oktatási tevékenységébő l 
következő en – a szlovák és cseh felső oktatás része. Az andragógia e területe a 
szociális környezet és a felnő tt ember nevelése közti viszonyt vizsgálja. A szak-
mailag igényes, olvasmányos szöveg Szabómihály Gizella fordítása, Béres Judit, 
Csoma Gyula és Kleisz Teréz lektori munkája a hazai andragógia közel hasonló 
elemeit kapcsolják a munkához. 

A lényegre törő  fejezetek – A szociálandragógia kialakulása és fejlő dése 
Szlovákiában - elméleti alapvetések, A felnő ttnevelés elméleti feladatai a 
szociálandragógia rendszerében, Perszonalizáció és szocializáció a felnő tt sze-
mélyiségfejlő désében, A perszonalizáció a felnő ttkori önnevelésben és önképzés-
ben, Perszonalizációs és szocializációs folyamatok a szociálandragógiában – azt 
a változást mutatják meg, amellyel Szlovákiában a felnő ttek pedagógiáját andra-
gógiára váltották fel és amellyel ma az andragógiát kezelik (szakmai andragógia, 
kulturandragógia, szociálandragógia). A kötetben feltalálható 159 idézett mű  
(közte a dr. Perhács jegyzette 12 munka) az eddig végzett sokrétű  munkában 
nyújt a tájékozódáson túl, továbbgondolkodásra és kutatásra adlehető séget. A 
Pécsi Egyetemi Tankönyvek sorozat kötete az Alexandra kiadó igényes gondo-
zásában jelent meg. 

Reformpedagógia – alternatív pedagógiák2 
Langerné Buchwald Judit a reformpedagógia és az alternativ pedagógiai szerve-
ző dések, programok hazai ismeretét felmérve tisztázza, milyen tényező k okoz-
zák az ismerethiányt és az alternativ iskolák alacsony elterjedését. 

A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutató-
központ jelentette meg Langerné Buchwald Judit: A reformpedagógiai iskola-
koncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehető ségei a köz-
oktatásban című  művét. 
                                                        
2 Langerné Buchwald Judit: A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák 
elterjedésének korlátai és lehető ségei a közoktatásban.  Pannon Egyetem Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. Pápa. 2010. PhD értekezések 3. 207 
oldal. ISBN 978 615 5044 13 7 
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A nevelés egyik alapelve, hogy minden tanulót, akár gyermek, akár felnő tt, a 
neki megfelelő  nevelés illeti meg, vagyis mindenkit az ő t legeredményesebben 
fejlesztő -tanító nevelésben szükséges részesíteni. A képzésekben részesülő k 
mintegy 75%-ának igényeihez mérik világszerte az oktatás színvonalát. Hozzá-
juk képest kivételeseknek (exceptional) számítanak mindazok, akik kívül esnek a 
normális, átlagos sávon. Az ilyeneknek többé-kevésbé vagy teljes egészében 
speciális foglalkoztatási, nevelési, tanítási programra van szükségük. Enélkül az 
idézett alapelvben kifejezett követelmény nem valósul meg. Az alapelv értelmé-
ben az átlagtól felfelé (vagy átlag alatt) eltérő  vagyis a tehetséges (kevésbé te-
hetséges)tanulók számára is elérhető vé kell tenni azokat az oktatási, nevelési, 
fejlesztési szolgáltatásokat, amelyek sajátos szükségleteiknek, képességeiknek 
megfelelnek. 

240 éve, hogy Magyarországon az első  országos hatású tantervek megszület-
tek. A közoktatás egységesítő  rendszereinek (iskolaszintek) a gyermekfejlő dés-
sel, hagyományokkal, a társadalmi változásokkal és a vallási meghatározottság-
gal befolyásolt folyamata minden ország történetének fontos része. A kialakult 
formák mindmáig magukon hordják a történelmi fejlő désbő l adott jellemző ket. 
A tantervi munkálatokat erő sen befolyásoló formamodell azóta lényegében alig 
változott. Az iskolarendszer szerkezeti hasonlósága ellenére egyes területeken 
szinte változatlan tartalmak befolyásolnak. Mindeközben egyes vallási csoportok 
és egyes személyek szembefordulása a fennálló „renddel” az iskolai oktatásban 
is megjelent, elméletük és gyakorlatuk több-kevesebb sikerrel írta be magát az 
oktatástörténetbe. A meglévő  iskola és tartalma elleni kezdeményezések eredetét 
nehéz kibontani – a filozófiai eredet, a létrehozó szándéka, a személyes törekvé-
sek megjelenési formáikban is különböztek. Hol a forradalmi lendület, hol a 
csendes építkezés, hol a megbízó és a személyes törekvés érvényesítési lehető -
sége jelzik a változatos eseményeket, melyeket mára jobbadán csak elveik, kez-
deményező jük neve vagy a helységnév ő rzi, néhány megvalósult szervezet pedig 
képviseli. 

Langerné Buchwald Judit műve az erdei iskoláktól (1904) az 1945-ig terjedő  
idő szakban 16 reformpedagógia alapján működő  szervezetet rögzít, de ezek 
száma ma sem nagyobb, a közoktatásban 2,2% a reform- és alternatív programo-
kat használók aránya (2009). A szerző  a reformpedagógia mai értelmezéseit 
számba véve keresi az iskolakoncepciók és az alternativítás magyarországi is-
mertségét, ezek érvényesíthető ségének kérdését vizsgálva, célorientáltan a Zsol-
nai József által kidolgozott Értékközvetítő - és képességfejlesztő  programot, a 
Scuola di barbiana-t, Summerhill-t és a Waldorf pedagógiát (ezt jobb lett volna 
steineri-pedagógiaként kezelni) vette számba. 

A reformpedagógia-alternatív pedagógia, reformiskola-alternatív iskola fo-
galmak elhatárolása, A reformpedagógiai iskolakoncepciók és alternatív iskolák 
megjelenése és terjedése Magyarországon fejezetek után szerző nk részletesen 
foglalkozik a kutatás módszerével. A reform- és alternatív pedagógiák helye a 
tanár- és tanítóképzésben majd A pedagógusok ismerete, ismeretének mértéke és 
a forrása a reformpedagógiai és alternatív pedagógiai koncepciókról meggyő -
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ző en bizonyítja, milyen ismeretek jutnak el e fontos témákból a pedagógusokhoz 
és ennek eredményeképpen hogyan alakulnak a pedagógusok nézetei a reform-
pedagógiáról és az alternatív iskolákról. 

A kép, akárcsak a reform- és alternatív pedagógiai koncepciók sajtóban tör-
ténő  megjelenése, nem kedvező . Szerző nk sokrétűen igazolja, hogy a pedagó-
gusképzés során a reform- és alternatív pedagógiai koncepciókból megismertek 
általánosak, esetlegesek, intézmény és tanárfüggő ek, első sorban történeti jelle-
gűek. Ennek következtében a reform- és alternatív pedagógiai koncepciók és 
ilyen iskolák megítélése bizonytalan, inkább negatív irányú. Nem magyar jelen-
ség, hogy a saját nemzeti reformkedvezményezések, módszerek nehezen törnek 
utat a „hivatalos” iskolarendszerben. A hazai iskolarendszerben meglévő  néhány 
külföldi reformpedagógiából született és átvett alternatív módszert kevesebb 
kritika kísérte és kíséri, mint a magyar kezdeményezéseket, kezdve Nagy Lász-
lótól, Szitnyai Elektő l, Karácsony Sándortól vagy Gáspár Lászlótól Zsolnay 
Józsefig.  

A kialakult képzési rendszer kritikái ellenére a reformpedagógia elveit és az 
alternatív megoldásokat alapjában igen kevesen választják. Holott a reformpeda-
gógia és az alternatív nevelési oktatási szervező dések alaposabb ismerete, ezek 
létezése fontos része a pedagógusműveltségnek. De a gyakorlatnak is, mert min-
dazon pozitív vagy negatív vonások, amelyeket ezek tartalmaznak, adott peda-
gógiai szituációkban a megoldások többoldalú megközelítését teszik lehető vé. 

A reformpedagógia és az alternatív nevelés oktatás interaktív viselkedések 
láncolata, amelynek során a cselekvő k egymás viselkedését értelmező  eljárásai a 
leíró-ténymegállapító megértés, avagy az ok-okozat motivációs megértés számá-
ra nyithatnak utat. Az utóbbi csak akkor várható, ha a részvevő k értelmezési 
sémái valamiképpen tartalmazzák a „tipikus” ismérveit. Ennek birtokában tudják 
kezelni az alternatívákat, mert az eltérés minő ségét értékelve alkalmazhatják azt. 
A kötet erre ad alapokat és továbbtájékozódási lehető séget. 

Válság és kommunikáció3 
A válság mindenkit érintő  folyamatában az okok és következmények alakulásá-
ban a filozófiai közelítésnek érdemi helye és szerepe van – a Válság és kommu-
nikáció új kötet tanulmányai ebben nyújtanak különböző  irányú értelmezéseket. 

A tudásalapú társadalomban természetes igény a válság filozófiai megközelí-
tése. Platón és a szofisták óta a filozófia legfontosabb témái között szerepelt az 
ember társadalmi és politikai lényegének meghatározása abban a gazdasági kör-
nyezetben, amelyben élt. Így vált a filozófia egyrészt az emberiség kulturális 
önértelmezésének egyik kiemelkedő  jelentő ségű  reflexiós médiumává, melyben 
egymás mellett jelent meg a társadalmi jelenségeket rendszerező , magyarázó 
törekvés, másrészt a kívánatos társadalmi berendezkedést taglaló normatív orien-
táció. 
                                                        
3 Válság és kommunikáció. Szerk.: Karikó Sándor, Szécsi Gábor Áron. Budapest. 2012. 244 
oldal. ISBN 978 963 9210 85 1 



Krisztián Béla 

 210

Az újkor évszázadai két szempontból hoztak fordulatot a filozófiai gondol-
kodásban. Egyfelő l a tudományok kikerültek a filozófia fennhatósága alól, a 
másfelő l pedig a gyakorlati-politikai érdeklő dés perifériájára szorult a filozófia, 
ugyanakkor az emberi erő forrással történő  foglalkozás nem nélkülözheti sem a 
filozófia elméletét sem gyakorlatát. Szaporodó jelzések figyelmeztetnek arra, 
hogy a tudományok összehangolása, eredményeinek következetes hasznosítása 
filozófia hiányában kevéssé oldható meg.  

Boros János több mint évtizede körvonalazta azt az igényt, amit egy bostoni 
konferencia fogalmazott meg a filozófia kapcsán: „a filozófusok ismét be kíván-
nak avatkozni a világ folyásába. A kérdésre, hogy ez sikerül-e és miként, csak a 
következő  évtizedekben tudunk majd megnyugtatóan felelni — ma csak a puding 
próbájáról szóló pragmatikus angol közmondás ismételgetésével válaszolha-
tunk” -írta akkor. Abban az idő ben jött létre (1998) a MTA Filozófiai Intézeté-
ben az Alkalmazott Filozófiai Társaság, mellyel a hazai filozófia magas szakmai 
igényességgel fokozatosan jelent meg az aktualitásokon túlmutató teljesítmé-
nyekkel az események folyamatához kapcsolódva, további utat törve a filozófia 
érvényesülésének. Több mint tíz éve a számos mű  között az Alkalmazott filozó-
fia esélyei kötet jelentett elő relépést, a sorozatos konferenciák új és új nyilvá-
nosságot teremtettek a sokrétű  tevékenységnek. 

A Válság és kommunikáció kötetben foglaltak a filozófiai innováció példái, 
mert egyrészt új tudományos kutatási eredmények (nóvum) tárgyiasítását konk-
rét alkalmazássá fordítják, másrészt új irányokba fordítják a gondolkodást. Az 
alkalmazott filozófia folyamat és tevékenység, feltételei társadalmilag meghatá-
rozottak. A folyamatban az egyes fázisok nem azonos természetű  részfolyama-
tok, ső t, egymástól eltérő  követelményeket támasztanak az emberrel, a szerve-
zettel és a társadalommal szemben. A tevékenységre jellemző , hogy akár saját 
kútfő bő l (originális) akár másoktól származó újdonságról van szó (adaptáció) 
indíttatásában lényeges szerepet játszik a szubjektum vállalkozó kedve és a reá 
háruló külső  szükségesség mértéke. Ebben a kötetben a szerző ket az a szempont, 
egyben kihívás vezérelte, hogy sokoldalúan tárják fel a válság és kommunikáció 
kölcsönhatásait. A sokrétű  megközelítés tükrözi: a magyar alkalmazott filozófia 
nem egyszerűen követő  jellegű , hanem a világtrenddel együttlépő  tudomány. 

A szerkesztő k, Karikó Sándor és Szécsi Gábor nagyívű  keretbe foglalták a 
gazdag témakört, amely a gazdasági és pénzügyi válságtól az erkölcsi kihíváso-
kig részletezi a filozófiai meghatározottságú ismereteket. 

A négy fő fejezetbe szerkesztett témák:Gazdaság és pénzügyi válság. Garaczi 
Imre: A gazdaság mint univerzum, Karikó Sándor: A válságok „ideológiai má-
mora?”, Noszkay Erzsébet: Válságjelek és a jelenségek háttere, Tóth I. János: 
Válság: hisztéria vagy negligáció, Varga Csaba: A spirituális gazdaságról. 

Válság, kommunikáció, identitás. Loboczky János: A hermeneutika és a 
kommunikációs deficit, Losoncz Alpár: Meghaladható-e kommunikációval a 
válság?, Lurcza Zsuzsanna: Identitásválság, kommunikáció, posztmodernizmus, 
Szentandrási Tibor: Válság-kommunikáció-autonómia, Szécsi Gábor : Válság, 
nyilvánosság, tömegkommunikáció. 
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Politika és válságkezelés. Balogh László:Krízis közben – Gondolatok a vál-
ságról, Kalmár Zoltán: Makáriosz érsek és a ciprusi válság, Szabó Tibor: A kon-
szenzusos és/vagy konfliktusos politizálás, Vági Attila: Politikai szerep és vál-
ságkezelés. 

Erkölcsi kihívások. Barcsi Tamás: Az erkölcsi válság kommunikatív kezelé-
se, Bertók Rózsa: Az egyén válsága, Birher Nándor: A kommunikáció hiánya az 
erkölcs hiánya, Major Gyöngyi: Gazdasági reláció és felelő sség. 

Az emberi erő forrás tekintetében a HR sokban gazdagodhat a filozófiai meg-
közelítéssel pl. a kommunikációs közegek filozófiai relevanciájú vizsgálatával, 
az erő forrást jelentő  személy fogalmának értelmezésével (az ember test és lélek 
egysége, azzal a kiegészítéssel, hogy individuumként konkretizálódik a sze-
mélyben. Az ember individualitása, személyisége éppen ebben van. Ez a kapcso-
lat nem csupán biológiai-rokoni, hanem lelki kapcsolat is: emocionális, tudatos 
és megfontolt, ami a szervezet működését befolyásolja. A paradigmaváltás-
magyarázatakor gyakran idézett Kuhn kognitív fordulatainak ismerete jobban 
érthető vé teszi a gazdaságban, andragógiában történteket – hogy csak ezeket 
említsük. 

A tanulmányok a válsággal kapcsolatos tartalmakat bizonyos pontokon való 
kapcsolódások mentén mutatják be diszciplináris határaik egybemosása nélkül. 
A válságmagyarázatok sokfélesége gyorsan terjed a globális kommunikáció ré-
vén, a kötet ebben és ehhez nyújt segítséget rendszerelvű  megközelítéssel, a 
lehetséges kibontakozást megalapozó ismeretek nyújtásával a válságkommuniká-
tori feladat tudatos ellátásához. 
 

 
 


