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Tehetséggondozás kooperatív modelljének
térszemléletű bemutatása a Dunaújvárosi
Főiskolán
Összefoglalás: Az intézményválasztást az oktatás minősége mellett a várható

elhelyezkedési lehetőségek, a térség gazdasági fejlettsége befolyásolja. A
felsőoktatásban zajló átalakítások, fejlesztések során a területi szempontok figyelembevétele nélkülözhetetlen. A TÁMOP 4.2.2. projekt lehetőséget adott
az intézményeknek arra, hogy hosszú távon biztosítsák az oktatói, kutatói és
fejlesztői pálya utánpótlását a tehetséges hallgatók „tömegből” való felkutatásával, kiemelésével és fejlesztésével. A tehetség meghatározásának nehézsége
abban rejlik, hogy figyelembe kell venni számos belső és külső hatás együttesét
melyek szükségesek ahhoz, hogy az egyén kiemelkedő készségeit kibontakoztathassa. A tehetséggondozás formális kereteinek sajátos szegmensét alkotják
szakkollégiumok. E szervezetek a felsőoktatás rendszerébe bekapcsolódó
hallgatókat segítik abban, hogy kiemelkedő képességű, magas teljesítményt
mutató, kreatív és motivált személyekké váljanak, tudásukkal hozzájárulva
a szellemi és fizikai potenciál növekedéséhez. A tanulmány a fejlődési közeg
színtereként a Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumainak tehetséggondozásban betöltött szerepét és tehetséggondozó programjának eredményeit mutatja be. A projekt alappillére a hallgatók érdeklődési területeihez igazodó
diskurzustémák alkalmazása a hatékony tehetséggondozás folyamatában.
Kulcsszavak: Tehetséggondozás, tudományos pályára orientálás, versenyképesség, kutatói környezet, térségi szerep.

Dunaújvárosi Főiskola,
Társadalomtudományi Intézet
E-mail: varga.anita@mail.duf.
hu
r

Abstract: Besides the quality of education, the choice of an educational institu-

tion is also influenced by the economic development of the region. It is indispensable to consider regional factors during the development and transformation of higher education. The TÁMOP 4.2.2. allows the institution to provide
a new supply of teaching, research and development careers in the long run
by the identification of talented students among the „masses,” and their subsequent special education. The difficulty of defining talent rests in the fact that
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we need to consider the co-existence of several internal and external factors that are needed for the individual to develop their potential to the maximum. Specialized boarding schools constitute a unique segment
of formal talent care. These organizers help college students to become creative and ambitious persons of
great potential and extraordinary achievements, thus contributing through their knowledge to the growth
of physical and intellectual potential. This study examines the special boarding schools of the College of
Dunaújváros, their role in talent care, and the results of their mentoring program. The basic pillar of the project is the use of discourse topics tailored to the interest of the students in the process of efficient mentoring.
Keywords: Mentoring, orienting toward academic careers, competitiveness, research environment, regional
roles.

Bevezetés
A tehetség vizsgálata és kutatása során számos elmélet született, melyek megpróbálták megfoghatóvá és
mérhetővé tenni azt az emberi tulajdonságot, mely egyedi, megismételhetetlen és ebből adódóan nem
egységesíthető. A tanulmány a TÁMOP 4.2.2.B hívójelű program erőforrásaiból finanszírozott tehetséggondozási rendszer sajátosságait, hatékonyságának mutatóit és működtetésének tapasztalatait mutatja be a
Dunaújvárosi Főiskola (DF) szervezetében. A munka foglalkozik a tehetség fogalmának kérdésével, kitér
a tehetséggondozás szabályozási környezetének jellemző vonásaira. A publikáció az elméleti háttér bemutatásán túl a főiskolán zajló tehetséggondozás rendszerének helyzetképét olyan kérdéskörök mentén
szemlélteti, mint a hallgatói érdeklődéshez igazodó diskurzustémák tematizálása, a további fejlesztésekhez
használt keretrendszer, a speciális és extracurriculáris képzések anyagának kapcsolódási pontjai az oktatott
kurzusok tantárgyainak szakmai anyagaihoz. Áttekinti a felsőoktatási intézmények szakkollégiumainak
számosságára és minősítettségére vonatkozó adatokat.

Szakirodalmi háttér bemutatása: tehetséggondozás, szakkollégium
A tehetség fogalmának meghatározása
A társadalom általában észlelhető, észrevehető fizikai és szellemi kompetenciákhoz, tulajdonságokhoz
kötődően tesz különbséget tagjai között. Jellemző a gazdasági státusz, az etnikai háttér, a szociális helyzet
valamint a kimagasló teljesítmény alapján történő megkülönböztetés. A tehetség „sokszínű”, akárcsak a
tehetségről alkotott definíciók. A szakemberek minden korszakban és társadalomban a fogalom más és
más aspektusát helyezték a vizsgálatok középpontjába.
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Tehetséggondozás kooperatív modelljének térszemléletű bemutatása a Dunaújvárosi Főiskolán
Tóth László (2008) [1] szerint a számos tehetségdefiníció alapvetően négy
fő csoportra osztható. A kognitív és vonásorientált modellek pszichológiai
oldalról közelítik meg a fogalmat. A másik két csoport pedig a teljesítmény,
illetve a pszichoszociális és szociokulturális háttér jelentőségét emeli ki.
Gyarmathy Éva és Kunné Szörényi Katalin (2004) [2] szavai szerint: „A
tehetség nem egzakt tulajdonság, amely az egyén pontosan meghatározható
jellemzője. A tehetség lehetőség az egyénben, amely a külső és belső tényezők
interakciójában jön létre. A tehetség viselkedés és attitűd, értékrendszer és
önészlelés.”
Marland (1972) [3] meghatározása szerint tehetséges gyerek az, akinél a
szakemberek valamilyen kimagasló adottságot és olyan tényleges vagy potenciális képességet állapítanak meg, melynek köszönhetően képessé válnak
kimagasló teljesítmények elérésére egy vagy akár több területen. A jellemzés
alapján Marland az alábbi területeket határozta meg: 1) általános intellektuális képesség, 2) specifikus tanulási képesség, 3) kreatív gondolkodás, 4)
vezetői rátermettség, 5) művészi adottságok, 6) pszichomotoros képességek.
A tehetség kérdéskörét vizsgálva a tehetségmodellek széles spektruma
válik hozzáférhetővé. Renzulli és Czeizel modellje megítélésem szerint alkalmas arra, hogy elméleti hátteret adjon a tehetséggondozási programok
sikerességének biztosításához. A Renzulli (1977) [4] modellje a tehetség
négy összetevőjét emeli ki. 1) átlag feletti általános képességek, 2) átlagot
meghaladó speciális képességek, 3) kreativitás, 4) feladat iránti elkötelezettség. Ezek alapján tehát azokat az alanyokat nevezzük tehetségesnek, akik
rendkívüli adottságaik alapján képesek átlag feletti, kiemelkedő teljesítményt
nyújtani az élet bármely tevékenységi területén.
A 21. század elvárásaihoz leginkább igazodó tehetséggondozási struktúra
Czeizel [5] 4×2+1 faktoros tehetségmodelljével írható le. Ezen modell szerint
a rendkívüli teljesítmény négy faktor (speciális mentális adottságok, általános
értelmi adottság, kreativitás és motivációs adottságok) együttes meglétén
alapul, amelyek az egyénre jellemző genetikai és a környezeti adottságokból
alakulnak ki. A tehetség tehát egy belülről jövő plusz, melyet olyan külső
tényezők befolyásolnak mint az iskola, a kortárscsoportok, a család és az a
társadalmi környezet, amelybe beleszületünk. A fent említett négy faktoron kívül Czeizel kiemeli az ún. sorsfaktor szerepét, amely az egyén életútját
befolyásoló hatások összességére utal, vagyis lesz-e arra lehetősége, hogy
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kimagasló képességeit kibontakoztassa. Ebben a kibontakoztatásban segítenek
és vállalnak szerepet a tehetséggondozó programok, melyek megteremtik a
megfelelő környezetet az egyén számára, hogy kiemelkedjen és fejlődhessen
(Szirmai, 2003) [6].
A különböző tehetséggondozó programok széles választékával találkozhatunk a felsőoktatási intézményekben. Ennek eredményeképpen valamennyi
intézmény meghatározza a saját tehetségfogalmát, amely segít a hallgatóknak
megtalálni a helyüket a rendszerben. A Dunaújvárosi Főiskola tehetséggondozással foglalkozó szakemberei meghatározták a rendszer működtetésének
alapjául szolgáló sajátos definíciót. Az intézmény megítélése szerint tehetségesnek tekinthető az a hallgató is, aki csak egy területen mutat kiemelkedő
képességet, emellett más területen akár átlag alatti teljesítményt is nyújthat.
A programban résztvevő mentorok beszámolói alapján a tehetséges hallgatók az alábbi képességeiket használják átlag feletti mértékben: gondolkodás,
következtetés, érvelés, kommunikáció, modellezés, a feladat megfogalmazása
és megoldása, ábrázolás, ábrák értelmezése, szimbólumok, műveletek helyes
használata, eszközhasználat. A koordinátorok és mentortanárok azonban
egyetértenek abban, hogy ezek a készségek szükségesek, de nem elégségesek a
mérhető eredmények kibontakoztatásához.
Az 1. ábra szemlélteti, hogy a főiskola által meghatározott képességek
miként illeszkednek a tehetség fogalmát leíró elméletek rendszerébe. A
metszéspontokból látható, hogy számos esetben szóhasználatbeli különbségek jelennek meg a fő tényezők meghatározásában. Látható, hogy a tanulmányban bemutatott modellek, tehetségértelmezések közös pontja az egyénben rejlő kreativitás és átlag feletti kognitív képességek megléte.

Dunakavics

–

2014 / 12.

Tehetséggondozás kooperatív modelljének térszemléletű bemutatása a Dunaújvárosi Főiskolán
1. ábra. A tehetségdefiníciók kulcselemei (szerk. Varga A., 2014)

-

Tehetséggondozás helye, szerepe a felsőoktatásban − A szakkollégiumok,
mint a tehetséggondozás színtere
A felsőoktatási rendszer keretein belül zajló tehetséggondozás nagy múltra tekint vissza Magyarországon.
A felsőoktatási törvény a tehetséggondozás három elemét határozza meg melyek: 1) tudományos diákkörök, 2) szakkollégiumok 3) doktori képzés. A felsőoktatási szférában a tehetséggondozás legjellemzőbb
intézményei a szakkollégiumok és tudományos diákkörök (TDK), illetve annak országos tehetséggondozó tudományos versenye, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). A versenyeken a
felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói vesznek részt, hogy bemutassák pályamunkáikat, összemérjék tudásukat. A Nemzeti Tehetségpont – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2006 óta koordinálja az országos tehetségfejlesztő folyamatokat és számos olyan program házigazdája,
amelynek célja a tehetségek felkarolása és támogatása. A szakkollégiumok a tehetséggondozás folyamatában törekednek arra, hogy az adott szakterülethez tartozó ismereteket, készségeket, képességeket minél
magasabb szintre fejlesszék.
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[7] ADITUS Tanácsadó és
Szolgáltató Zrt. (2011): Szakkollégiumi helyzetkép felmérése.
Budapest: OFI.
[8] Rechnitzer János (2009): A
felsőoktatás térszerkezetének
változása és kapcsolata a regionális szerkezettel. Educatio.
18. évf. 1. szám. 50−63.

Emellett olyan „járulékos” készségekkel is gazdagítják a hallgatót, amelyek a
sikeres és harmonikus személyiség kialakulásához szükségesek: jó kommunikációs képesség, problémamegoldás és döntéshozatali képesség (ADITUS,
2011) [7]. A szakkollégiumi keretek között szerzett ismeretek hatással vannak
az egyének jövőbeni eredményeire, hiszen a szaktudáson túl olyan externális
hatásai is vannak a hallgató életére mint a jó kapcsolati háló kialakítása és
működtetése, előnyösebb munkaerőpiaci esélyek. Intézményi oldalról vizsgálva központi cél, hogy az egyetemek/főiskolák a tehetséggondozási programjaikat tovább erősítsék, hiszen ez az intézmények stabil működésének és
fejlődésének egyik kulcsa (ADITUS, 2011) [7].
A felsőoktatás térszerkezetének átalakulása
és hatása az oktatási folyamatra
A felsőoktatás térszemléletű vizsgálata egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. A felsőoktatás és a térségi fejlődés kapcsolatát a szakemberek három
aspektusból vizsgálják (Rechnitzer, 2009) [8]. Egyrészt az egyetemek kutatási
kapcsolatainak alakulására és azok térségi hatására fókuszál. Másrészt vizsgálja a jelenlegi intézményrendszer beágyazódottságának mértékét, hatását az
adott térségre. Végül a felsőoktatás, mint komplex tudásszolgáltató szerkezet
térbeli elhelyezkedése miként járul hozzá a fejlődéshez és milyen lehetőségeket
kínál. Rechnitzer (2009) [8] munkájában a térségi fejlődés és a felsőoktatás
összefüggéseiből az alábbi következtetések összegzi: „A felsőoktatási intézményben zajló kutatásoknak regionális hatásai vannak, melyek mérhetők az
egyes térségek fejlettségében. Az intézményhálózat átalakításánál és fejlettségénél figyelembe kell venni a térség adottságait, a lehetőségeket és a szükségleteket. Szükséges egy olyan intézményrendszer, mely alkalmas a társadalmi,
gazdasági és technológiai innováció befogadására.”
A rendszerváltás után a felsőoktatás átalakulása megkezdődött, melynek első jele a hallgató létszám növekedése volt. Az Európai Unióba való
belépéstől megnyíltak a felsőoktatási piacok, a hallgatói mobilitás további
lendületet kapott. Megjelent a verseny a felsőoktatásban, mivel az állami intézmények mellett megjelentek a magán és a nonprofit szervezetek is. Az intézmények új eszközöket alkalmaznak, bővítik a szakkínálatukat és új képzési

10

Dunakavics

–

2014 / 12.

Tehetséggondozás kooperatív modelljének térszemléletű bemutatása a Dunaújvárosi Főiskolán
formákkal próbálják odacsábítani a jelentkezőket – mindezt a szolgáltatások körének és minőségének
megújításával. A hallgatói elvárások is átalakuló trendeket mutatnak. Az intézményválasztást nemcsak az
egyetem/főiskola hírneve, az oktatás minősége és az oktatók befolyásolják, hanem az intézmény lakhelytől
való távolsága is, valamint a várható elhelyezkedési lehetőségek a térség gazdasági fejlettségének függvényében. A felsőoktatási intézmény jelenléte egy adott településen hangsúlyos szerepkört jelent, mivel
hozzájárulnak a helyi gazdaság erősítéséhez a jól képzett szakemberek kinevelésével. A felsőoktatás regionális hatásának növelését szolgálja az egyetemi tudásbázisra épített kutató-fejlesztő központok létrehozása. Felismerik az intézmények, hogy a képzéseiket a régió igényeihez és szükségleteihez igazítsák. A
felsőoktatási intézmények és a vállalkozások együttműködő partnerek lehetnek a képzés és kutatás területén. A felsőoktatás térbeli hatásainak érvényesülése fokozatosan és hosszú távon fejt ki eredményeket.
A szakemberek szerint a felsőoktatási politikában az átalakításokat, fejlesztéseket a területi szempontok
kiemelt kezelésével szükséges végezni (Rechnitzer, 2009) [8].
Felsőoktatási helyzetkép a szakkollégiumok szempontjából
A szakkollégiumok a felsőoktatási tehetséggondozás alappillérét jelentik, tevékenységük és működésük
szorosan kapcsolódik a felsőoktatási intézményrendszerhez. Ennek alátámasztását szolgálja a 2. ábra, mely
a hazánkban működő minősített és egyéb szakkollégiumok területi megoszlását szemlélteti. A szakkollégiumok számosságát tekintve leolvasható, hogy a nagy történelmi és egyetemvárosi múlttal rendelkező
városok (Budapest, Győr, Szeged, Pécs, Debrecen) intenzívebben vesznek részt a tudományos élet alakításában, itt található a legtöbb szakkollégium. Területileg vizsgálva megállapítható, hogy az ország minden
régiójában működik szakkollégiumi típusú tehetséggondozás. Az intézmények minősítettsége és az egyéb
szakkollégiumok száma azonban eltérő képet mutat. A szakkollégiumok közel 1/3-a a fővárosban van, ez
az arány összhangban van a felsőoktatásban résztvevő hallgatók arányával, hiszen az egyetemi képzésbe
belépő hallgatók száma Budapesten koncentrálódik. Minősített szakkollégiumok számát tekintve a rangsor a következő: Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, az egyéb szakkollégiumok számaránya az adatok
tanúsága szerint Budapesten, Szegeden, Pécsett, Debrecenben és Győrben pedig ugyanannyi. Számosságát
tekintve Dunaújváros (4 szakkollégium) és Kaposvár (5 szakkollégium) kiemelkedő helyzetben van, ám
minősített szakkollégium egyik városban sem működik.
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2. ábra. A azakkollégiumok területi megoszlása Magyarországon (szerk. Varga A., 2014)

Forrás: www.szakkoli.hu

TÁMOP 4.2.2.B program kapcsolódási pontjai, kulcselemeinek áttekintése
Az Európai Unió 2007−2013-as programozási időszakának eredményeképpen került megalkotásra a
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP). A program a stabil gazdaság által létrejövő munkahelyek betöltéséhez szükséges munkaerő-kínálatot kívánja növelni és javítani megfelelő képzettségű
munkaerővel. A felsőoktatási szféra fejlesztéseire irányuló tartalmakat a TÁMOP 4. prioritása tartalmazza.
Az Európai Uniós szabályozás és normarendszer előírásainak megfelelően a program erőforrás fejlesztés
mellett K+F típusú fejlesztést egyaránt támogat. A szakkollégiumi rendszer fejlesztésére a TÁMOP 4.2.2.B
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Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázat irányul. Célzott támogatást
nyertek a szakkollégiumok és a doktori iskolák kutatási tevékenységei szervezeti fejlesztései. A pályázat kiírói átfogó célként a felsőoktatási intézmények belső megújulásának támogatását tűzték ki a minőségi utánpótlás-nevelés érdekében. A pályázat anyagi forrását
az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja (ADITUS, 2011) [7]. A pályázat alapvető célja, hogy magas színvonalú feltételeket,
innovatív kutatói közeget teremtsen a felsőoktatási intézményekben, ennek szerves része
az intézményen belüli tehetséggondozó programok működtetése és folyamatos fejlesztése.
A programok a szaktudás elmélyítése mellett anyagi támogatást is kapnak tudományos
fejlődésük elősegítéséhez. Ezen kívül azokat az oktatókat, kutatókat is támogatják, akik
tevékenyen részt vesznek a jövő kutatóinak kinevelésében. Cél, hogy az oktatásban kialakuljanak azok a folyamatok, amelyek a tehetségeket a tudományos pálya irányába terelik. Ennek fontos eszköze a tanulók ösztönözése arra, hogy már a képzési folyamat korai
szakaszában részt vegyenek tudományos kutatásban, a tudományos diákköri konfe-renciák
keretében csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz, a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori
képzésre. Összességében tehát egy olyan minőségi képzést biztosító színtér megte-remtése
a cél, ahol minden feltétel adott a tehetséges hallgatók számára ahhoz, hogy tudományos
pályára lépjenek (ld. www.palyazat.gov.hu) [9].

Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése
a Dunaújvárosi Főiskolán – kutatás

[7] ADITUS
Tanácsadó és
Szolgáltató
Zrt. (2011):
Szakkollégiumi helyzetkép
felmérése.
Budapest:
OFI.
[9] Tudományos képzés
műhelyeinek
támogatása
(TÁMOP
4.2.2.B).
Magyarország
Kormánya:
Budapest.
http://palyazat.gov.hu/
forum_topic_pate/299
[2014. november 9.]

A kutatás célja, hogy a vizsgálati módszerek segítségével objektív képet alakítson ki az egyes
szakkollégiumok képzési rendszeréről, segítse a tehetségek beilleszkedését a Dunaújvárosi
Főiskola (DF) szervezetébe és erősítse a kapcsolatrendszert az egyes közreműködők között.
A DF tehetséggondozási programjának célja
A program célkitűzése, hogy áttekintse a Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumainak
működését abban a tekintetben, hogy igazolhatóvá váljék azon alapelv, miszerint hallgatóinak érdeklődési területeihez igazodó képzésekkel segíti a tehetséggondozás folyamatában résztvevő hallgatók készség- és képességfejlődését. A helyzetfelmérés alapját a szakkollégiumok működéséről alkotott mentortanári, koordinátori és hallgatói vélemények
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megismerése képezte. Fel kívánta térképezni, hogy a hallgatók milyen témák iránt érdeklődnek, melyeket tartják fontosnak ahhoz, hogy tehetségük kibontakozzon. A szakemberek véleményének feltárása
során a kutatási kérdések kitértek azon vonatkozásokra melyek segítségével a mentortanárok meg tudják határozni, hogyan tudják az eredményeket beilleszteni a tananyagba a gyakorlati oktatás során. A
Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumainak számossága összevetésre került más felsőoktatási intézmények
adataival. A kutatás hozzá kíván járulni a tehetséggondozás kereteinek fejlesztéséhez, valamint a gyakorlati
munka eredményesebbé tételéhez, és az intézmény presztízsének erősítéséhez.
A kutatás során alkalmazott módszerek, eszközök
A kutatás gyakorlati megvalósítása a 3. ábrán látható kutatási modell alapján történt. A modell alapja, hogy
a rendelkezésre álló ágazati szekunder kutatási adatokat ötvözi a vizsgálati témához kapcsolódó elsődleges
adatokkal.
3. ábra. A vizsgálat során használt kutatási modell (szerk. Varga A., 2014)
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A kutatási modell bemenő adatai három csoportba sorolhatóak, melyeket a következő felsorolás összegez:
1. A főiskola tehetséggondozási programjába résztvevő négy szakkollégium – A Gazdaságtudományi Szakmai Kollégium (GTSZK), a Kerpely Antal Computer Szakkollégium (KAC), a Műszaki Szakmai Kollégium
(MSZK), a Pedagógiai és Kommunikációs Szakmai Kollégium (PKSZK) – mentoraival, koordinátoraival
és hallgatóival készített interjúk.
2. A hallgatók, mint a tehetséggondozásban résztvevők reprezentatív igényfelméréséből származó adatai.
3. Egyéb, a kutatási témával relációban lévő felmérések adatai.
A bemenő adatok, információk, kutatási eredmények összevetése alapján váltak meghatározhatóvá a
Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumi keretek között zajló tehetséggondozó tevékenységének minőségi
mutatói. A kutatási eredmények segítségével a továbbfejlesztés lehetőségei fogalmazódtak meg.
A vizsgálat központi kérdése egyrészt az volt, hogy a megcélzott csoport tagjainak szakkollégiumi
pályafutása milyen tendenciákat mutat. A hallgatók és oktatóik között felmerülő diskurzustémák hogyan
hasznosíthatóak a Dunaújvárosi Főiskola számára, valamint milyen lehetőségek vannak a jövőben a hatékonyság növelésére.

Eredmények
A hallgatók diskurzustémák iránti igényfelmérésének eredményei
A Dunaújvárosi Főiskolán szakkollégiumainak koordinátorai és mentortanárai saját hatáskörben döntöttek arról milyen módszerekkel mérik fel a hallgatók igényeit a tanórán kívül folytatott kurzusok választható
témájával kapcsolatban. A közreműködők beszámolója alapján elmondható, hogy az oktatók a tanórák és
egyéb együttlétek (kirándulás, kulturális programok) kereteit használták fel az igényfelméréshez. Megállapítást nyert, hogy jelen van a Dunaújvárosi Főiskolán az a hallgatói réteg, aki a tudását a kötelező oktatási kereteken túl is növelni szeretné. A felmérések eredménye, a levonható következtetések a tapasztalattal összhangban vannak, a versenyeken való részvételek, TDK munkák igazolják, hogy valóban vannak
olyan hallgatók, akik fontosnak tartják tudásuk minél nagyobb mértékű gyarapítását és tesznek is ezért. A
hallgatók az igényfelmérés során a diskurzustémák széles tárházát határozták meg. A 4. ábra a hallgatók
reprezentatív mintájának vizsgálata által a tematizált diskurzustéma−javaslatokat mutatja be. A hallgatók
érdeklődési köre alapján meghatározott témákat áttekintve kirajzolódik, hogy a diákok prioritásként kezelik a sikeres életpálya építéséhez szükséges területeket. Fontos számukra azon készségek elsajátítása, melyekkel képessé válnak arra, hogy sikeresek legyenek a munkájukban, megtalálják az egyensúlyt a munka
és a család között, ugyanakkor folyamatosan naprakész ismeretekkel a piaci verseny élvonalában maradjanak.
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4. ábra. A hallgatói diskurzustémák tematizálása (szerk. Varga A., 2014)
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A preferált diskurzustémák megadását követően a kutatás kitért annak vizsgálatára, hogy a szakkollégiumi koordinátorok és mentorok, valamint a hallgatók hogyan vélekednek a felsőoktatási tehetséggondozás intézményben működő jelenlegi rendszeréről. A diskurzustémák összegzése alapján nyilvánvalóvá
vált a hallgatók megítélése a tehetségek kialakulásának feltételeit illetően, emellett megfogalmazták, hogyan látják a szakkollégiumi rendszer fejlesztésének irányait. A „tehetségek kialakulásának feltételeit” a
diskurzus témák összegzése alapján a következő felsorolás ismerteti:
− megfelelő környezet (ösztönzés a jó teljesítményre);
− magas társadalmi, iskolai, szülői igényszint;
− erős tanulói (belső) motiváció;
− a tananyag tartalma (érdekesség, korszerűség felépítettség, alkalmazhatóság, az életkornak megfelelő
színvonallal);
− „tömegoktatás” alapjaitól eltérő szakmai anyagok oktatása;
− az optimálisan megváltoztatott munkaforma, módszer, eszköz;
− differenciálás;
− csoportmunka;
− individualizált foglalkoztatás;
− aktív tanulás elve;
− egymást követő fázisok elve;
− legjobb motiváltság elve;
− megfelelő tárgyi feltételek biztosítása;
− természetes tanulás;
− hozzáértő, kreatív, tehetséges oktató, szakmai tudással, jó módszertani kulturáltsággal, magas didaktikai
felkészültséggel, pedagógiai tapintattal;
− tehetségek kiválasztása.
A szakkollégiumi rendszer fejlesztésére vonatkozó megállapítások a hallgatók szemszögéből
„A szakmai kollégiumoknak több figyelmet kellene fordítania az elsőéves diákok ösztönzésére, valamint
önmaguk hirdetésére. Véleményem szerint a gólyákra való koncentrálás nagyobb visszhangot váltana ki a
tanulók között és a jelentkezők számában is megmutatkozna, továbbá a tanulóknak lenne lehetőségük arra,
hogy tanulmányaik kezdetekor előre kalkulálhassák annak lefolyását, hogy azt maximálisan kihasználhassák és mind a főiskola, mind a maguk gyarapodását érjék el.” (hallgatói vélemény)
„Végzős hallgatóként úgy látom, jobb esélyekkel indulnék a munkaerőpiacon és válhatnék a társadalom hasznosabb tagjává, ha már első félévem során gyakrabban találkoztam volna a HÖK toborzó
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tevékenységével és nem tévesen az iskola egy számomra ismeretlen és nem kifejezetten vonzó részéként
könyveltem volna el. A kötelező tevékenységeim pedig ebben az utolsó hajrában pedig nem engedik meg,
hogy plusz feladatokat vállaljak hiába válnának nemcsak a saját hasznomra, hanem az iskola javára is. Mint
a Dunaújvárosi Főiskola tanulója büszke vagyok a szakkollégiumokban tevékenykedő hallgatótársaimra és
remélem a jövőben még sikeresebb féléveket hagynak majd maguk mögött.” (hallgatói vélemény)
A hallgatói vélemények alapján a tehetséggondozás jelenlegi intézményi kereteivel, a szakkollégiumok
működésével kapcsolatban visszatérő problémaként a nem megfelelő tájékoztatást és az információhiányt
jelölték meg. Megítélésük szerint a felsőoktatási rendszerbe belépő hallgatók nem rendelkeznek megfelelő
információval a szakkollégiumok funkcióiról, és ennek következtében elvész annak a lehetősége, hogy
időben bekapcsolódhassanak ezekbe a folyamatokba.
A szakkollégiumi rendszer fejlesztésére vonatkozó megállapítások koordinátorok, mentorok szemszögéből
A megkérdezett koordinátorok, szakértők véleménye szerint a szakkollégiumi tehetséggondozás komplex folyamat – túl azon, hogy tudományos szakmai fejlesztést végez – hangsúlyozza az együttműködés, a
megfelelő környezet és módszerek alkalmazását. A Főiskola szakkollégiumainak eredményessége növelése
érdekében az érintett vezetők és a projekt mentorai közösen alkották meg azt a keretrendszert mely hosszú
távon képes lehet a hatékonyság növelésére. A keretrendszer megalkotása csoportmunkában történt, az
érintett felsővezetők, a szakmai vezető, a projektvezető iránymutatása alapján az érintett szakkollégiumok
projektbe delegált koordinátorainak, mentorainak, diákvezetőinek közös munkája. Az egyeztetések három
szinten történtek a projektüléseken és a fórumokon, a kialakított metódust fogja alkalmazni az intézmény
a jövőben.
A Tehetséggondozó Programban végzett tevékenység igazolása a Neptun tanulmányi nyilvántartó rendszerben történik – az érintett hallgató minden félévben köteles felvenni a témavezetőjénél egy 0 kredit
értékű TP megjelölésű kurzust.
Az eredményesség elismeréseként ösztöndíj, oklevélmelléklet kerül kiadásra kiemelkedő színvonalú tudományos munka esetén.
A programban résztvevő hallgatók jogainak és kötelességeinek meghatározása a következő alapelemek
meghatározásával történt: aktív hallgatói jogviszony, részvétel és képviselet a programhoz kapcsolódó rendezvényeken, konferenciákon, a témavezetőkkel egyeztetett programok végrehajtása, a DF által megfogalmazott értékrend, szellemiség tiszteletben tartása, valamint alsóbb éves társak mentorálása.
A hallgató számára biztosított szolgáltatások, juttatások köre: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/
tudományos és szakmai versenyek részvételi díjának térítése (utazás és szállásdíj), könyvtári szolgáltatások díjmentességének biztosítása (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kollégiumi
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szolgáltatások, kutató utak támogatása. A kutatómunkához szükséges műszerek, irodalmak, intézményi
erőforrások használata, egyéni tanrend, ösztöndíj lehetősége.
A programban résztvevő oktatók feladatai: a választott téma kidolgozásában való irányítási ellenőrzési
tevékenység, konzultációs lehetőség biztosítása, a hallgató teljesítményének és előrehaladásának folyamatos értékelése, támogatása minden egyéb kapcsolódó tevékenység elvégzésében.
A témavezetők munkájának elismerése: a Rektor javaslata alapján – az intézményi lehetőségek függvényében – utólagos órakedvezmény, illetve szakmai ajánlás illeti meg a programban kiemelkedően teljesítő
oktatókat. Az országos/nemzetközi versenyeken kimagasló eredményt elérő hallgatók témavezetőit a
Dunaújvárosi Főiskola – a Rektor javaslata alapján – pénzjutalomban részesítheti.
Gyakorlati megvalósítás – A diskurzustémák alapján kidolgozott speciális és
extracurriculáris képzések anyagának kapcsolódási pontjai
az oktatott kurzusok anyagaihoz
A diskurzustémák tananyagba integrálása során fejlesztett készségek
A hallgatók diskurzustéma-javaslatait felhasználva a mentorok és a koordinátorok kidolgozták, hogyan
illeszthetők be a speciális és extracurriculáris témák az oktatott kurzusok anyagaihoz. Az 5. ábra szemlélteti, hogy a főiskola négy szakkollégiuma milyen tehetséggondozó kurzusokat indított. A meghirdetett
kurzusok alapvetően két csoportra oszthatók (szakmai típusú és személyiségfejlesztő kurzusok).
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5. ábra. A Dunaújvárosi Főiskola szakkollégiumainak meghirdetett kurzusai (szerk. Varga A., 2014)
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A kurzusok célkitűzése volt, hogy a diskurzustémák beillesztése során az alábbi készségeket fejlessze:
− egyéni és szervezeti célok tisztázása, összehangolása;
− prioritások felállítása;
− idő- és projektmenedzsment;
− kezdeményezés és vállalkozó szellem;
− motiváció;
− hatékony kommunikáció;
− konfliktuskezelés;
− közös döntéshozatal;
− kreatív együttműködés;
− változásokhoz való alkalmazkodás;
− stresszkezelés.
A felsorolt területek összhangban vannak a szakirodalom által meghatározott tehetség-kibontakoztatásáért felelős tényezőkkel. Orosz (2010) [10] szerint a tehetséggondozás
fontos összetevője a személyiségfejlesztés. A kiváló adottságok kibontakoztatásában a személyiségvonásoknak meghatározó jelentőségük van. Az egyénen belüli tényezők közül
az énkép, szorongás, stresszkezelés, kognitív képességek (kreativitás, intelligencia stb.)
és a társas készségek azok, amik hatással bírnak a tehetség kibontakozásában. A képzés
során tehát nemcsak a résztvevők szakmai ismeretei gazdagodnak, hanem a személyiségtényezők formálása is a kurzus lényegi eleme.

[10] Orosz
Róbert: A
személyiségfejlesztés
szerepe a
tehetséggondozásban.
In: Inántsy
et al. (2010):
Tehetség és
személyiségfejlesztés.
Budapest:
Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Vélemények és fejlődési tendenciák
A szakkollégiumok meghirdetett kurzusai az elméleti stratégiák gyakorlatba átültetett
megjelenési formái. A kurzuson résztvevő hallgatók véleménye és a koordinátorok/mentorok beszámolói egyfajta hatásvizsgálatnak/értékelésnek tekinthető, mely a tehetséggondozás további fejlesztésének irányait határozzák meg.
A következő felsorolás a szakkollégisták véleményét összegzi a diskurzustémák alapján
lefolytatott képzések eredményéről:
− Az elkészült anyagok fejlesztése folyamatosan történik.
− Az intézményi folyamatmenedzsment hatékonyan működik, a közreműködők felhasználják az eredményeket.
− Személyes és szakmai kapcsolatok egyaránt működnek a partnerek között.
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− A projekt célkitűzései és eredményei hozzájárultak a közreműködők szakmai tevékenységének folyamatos fejlesztéséhez.
− A megvalósításba bevont hallgatók elhivatottan végzik a munkájukat.
− Az információáramlás időnként esetleges, ezért a bevezetett ülésezési rend hatékonyan működtethető.
− A TDK-mozgalom népszerűsítésében a hallgatók indikátor-funkciójának jelentős szerepe van.
− A bizalmi légkör feltételeinek kialakítása megtörtént.
− A szakkollégium céljainak és jövőképének, alkotóelemeinek és eredményes kommunikációjának
működtetése történik.
− Az alapvető szervezeti rendszerek sajátosságainak és feltételeinek, valamint a hallgatók személyiségében
rejlő lehetőségek felismerése folyik.
A kurzusok befejezését követően a koordinátorok és a mentortanárok is értékelték az oktatás eredményességét. Folyamatosan monitorozták a képzésben résztvevők szakmai és személyiségbeli változásait. A
hallgatói érdeklődésére épített kurzusok során a mentortanárok beszámolói alapján egyértelműen látható
a programban résztvevő hallgatók fejlődési tendenciája. A változás szemmel látható és tapasztalható volt
az alábbi területeken:
− kommunikatív viselkedés;
− összeszedett gondolatok, összefüggések meglátása;
− problémafelismerő képesség, probléma-elhárítás;
− stratégiák meghatározása;
− optimális döntéshozatalra való törekvések;
− életmódbeli változások;
− kreativitásbeli javulás, konvergens és divergens tulajdonságok összehangolása, munkában való alkalmazása;
− originalitás, egyéni megoldások;
− fluencia, hatékonyság, könnyebben előtörő gondolatok;
− flexibilitás, szellemi rugalmasság, szempontváltás képessége.
A hallgatói és mentortanári/koordinátori megítélést összegezve megállapítható, hogy a hallgatók
érdeklődésére alapozott tehetséggondozás pozitívan befolyásolta a résztvevők személyes és szakmai kompetenciáinak fejlődését. Ennek hatására a szakkollégiumok a 2013/14/1−2. félévben meghirdetésre kerülő
„TEHETSÉGGONDOZÓ” kurzusait az 1. táblázat szemlélteti.
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1. táblázat. A szakkollégiumok számára elérhetővé tett témák

Szakkollégiumok és a számukra elérhetővé tett témák
Szakkollégium neve
Meghirdetésre kerülő kurzus
Gazdaságtudományi Szakmai
Viselkedéskultúra, Követésre méltó elődök
Kollégium (GTSZK)
Kerpely Antal Computer
Prezentációs technikák nem hagyományos
Szakkollégium (KAC)
módszerekkel, Mobil alkalmazásfejlesztés
Műszaki Szakmai Kollégium
(MSZK)
Pedagógiai és Kommunikációs
Szakmai Kollégium (PKSZK)
	
  

A hegesztés alapjai, Végeselemes modellezés
Motiváció

A hatékonyság a szervezeti problémák kezelésben és csapatmunkában egyaránt erősödött. A folyamatmenedzselés minden szinten pozitív tendenciát mutat. A kompetenciafejlesztő kurzusok eredményeinek
visszacsatolása a képzés folyamatába a tantárgyak tematikáinak fejlesztésén keresztül valósul meg. A szakkollégiumok tehetséggondozási rendszerének eredményes működése érdekében jövőbeni célszabályzat
készítése és integrálása az intézményi folyamatokba. Az eredmények kiszélesítése és fenntarthatósága
érdekében a jó gyakorlatok, a tehetségfejlesztésben alkalmazott módszerek az elkövetkezendő félévekben
meghirdetésre kerülő kurzusokba is beépítésre kerülnek. Az eredmények fenntarthatóságának alapját a
következő felsorolás összegzi:
− a szakkollégiumi rendszer szabályozott működtetése;
− egységes eljárásrend alkalmazása minden szinten;
− korszerű pedagógiai és vezetési módszerek alkalmazása;
− PDCA-ciklus működtetése;
− partneri kapcsolatok kialakítása más intézetekkel;
− a hallgatók részvételi hajlandósága a tárgyidőszakban pozitívan változott;
− a hallgatók a honlapon és a közösségi portálon problémamentesen követik nyomon a program megvalósulását;
− a megmutatkozó eredmények és az elkezdett disszeminációs törekvések a folyamatot tevékenyen
előmozdítják;
− a DF által szervezett TDK-konferencia valamint a tanórán kívüli és speciális képzések tartalma és formája mind a hallgatók mind a közreműködők részéről pozitív előremutató jellegű értékelést kapott.
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Összegzés, jövőkép
A kutatás előzményeinek, megvalósításának és eredményeinek áttekintése után
megállapíthatjuk, hogy a hallgatói érdeklődésre alapozott diskurzustémák beemelése
az oktatott tananyagba sikeresnek mondható. A pozitív visszajelzések és tapasztalatok hozzájárulnak a hallgatók ösztönzésére a szakkollégiumokba történő bekapcsolódásra, tudományos diákköri tevékenység végzésre, egyéni képzéseseken és tudományos kutatásban való részvételre. A főiskola törekszik arra, hogy lépést tartson
és alkalmazkodjon az oktatással szemben támasztott új elvárásoknak. Az eredményes tehetséggondozási programmal, az intézmény képessé válik arra, hogy hosszú
távon biztosítsa helyét a magyar felsőoktatási rendszer élvonalában.
A tehetséggondozási rendszer meghatározó eleme a TDK és az OTDK. Az intézményi majd országos szintű konferencián való szereplés a hallgató részéről
meghatározó jelentőséggel bír a jövőbeni karrierjében. Az intézmény oldaláról nézve
pedig javítja a felsőoktatási rangsorba való helyét. A kiválóság megítélésében döntő
jelentőséggel bír, hogy az adott felsőoktatási intézményben milyen mértékű a TDK,
OTDK sikerességi ráta (Cziráki, 2014) [11].
A 21. században a felsőoktatás globális átrendeződése figyelhető meg. Annak érdekében, hogy a globalizációval, az új társadalmi igényekkel képes legyen a
felsőoktatás lépést tartani, az intézményrendszer átalakítása szükséges. A tehetséggondozás hosszú távú célja, hogy biztosítsa a tudásalapú társadalom elvárásainak
megfelelő szakképzett munkaerőt. Ehhez nélkülözhetetlen egy olyan piaci alapon
működő rendszer kialakítása, amely alappillére az erőforrások hatékony kihasználása, teljesítményorientáció, magas minőség és folyamatos innováció (Fokozatváltás
a felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai.) [12].
A tehetséges hallgatók támogatása nemcsak intézményi, hanem társadalmi
érdek, melynek hatékony működéséhez átfogó célkitűzéseket tartalmazó stratégiai
célok szükségesek. A pontosan meghatározott céloknak köszönhetően könnyebben
kezelhetővé válik a tehetséggondozás folyamata. Világosan láthatóvá válik az az út,
mely a tehetséges fiatal megtalálásától a tehetség társadalmi hasznosulásáig tart (Kaposi, 2014) [13].
A tehetség azonosítása, kiemelése és gondozása komplex folyamat. Az egyén
belső motivációja és kiemelkedő képességei mellett a magas színvonalú oktatási
rendszer, hallgatói- és oktatói kooperáció szükséges a tehetség kibontakoztatásához.
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Az ösztöndíjak, publikálási lehetőségek, a hallgatói eredmények megbecsülése ösztönzi a
fiatalokat, hogy a tudományos élet részeseivé váljanak. A felsőoktatási tehetséggondozás
célja, hogy hozzájáruljon a hazai kutatás színvonalának emeléséhez, melynek kulcsa a
széles látókörű, modern szemléletű, már pályakezdőként értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, kutatók képzésében rejlik. Lehetőséget kell biztosítani
a kutatómunkával foglalkozó hallgatók hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatcseréjére, valamint a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásuk elősegítésére
(Korsósné, 2014) [14].
A jövő egyetemeinek fejlődési kulcsa a felsőoktatási intézményre jellemző, kiemelt
képzési területre összpontosítás, vagyis minden intézménynek tisztában kell lennie az
erősségeivel, és annak mentén kell egy határozott képzési profilt kialakítani, amiben kimagasló képzést képesek nyújtani. Átalakul a felsőoktatás nyújtotta képzési kínálat. Néhány
intézmény a szakképzésre és az alapképzésre koncentrál majd, míg mások egy-egy specifikus képzésre összpontosítják erőforrásaikat, duális képzéseket ajánlanak a felvételizőknek.
Lesznek, akik az akadémiai típusú életpálya felé csábítják a jelentkezőket. A világos, letisztult intézményi arculat hatására könnyebbé válik a tanulóknak eldönteni, mit és hol tudnak a legmagasabb szinten tanulni. Nem utolsó sorban pedig a vállalati szféra számára
is egyértelművé válik, hogy mely intézményekkel szükséges együttműködnie a megfelelő
szakemberek képzéséhez. Hallgatói oldalról szükséges a teljesítmények differenciálása,
vagyis lehetőséget kell teremteni arra, hogy az átlag feletti teljesítményt nyújtó motiváltabb
hallgatók magasabb szintű oktatást kapjanak. Vagyis lehetőségük van arra, hogy a főiskolás
évek alatt bekapcsolódjanak valós, gyakorlati projektekbe és kutatásokba. Ennek hatására
a hallgatók önértékelése javul, hiszen mindenki a képességeihez igazodó képzést kap, jobban teljesítenek, így hosszú távon csökkenthető a lemorzsolódás aránya (Fokozatváltás a
felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai.) [12].
Összegezve tehát: az ország fejlődésének kulcsa a felsőoktatási rendszer oly módon való
átalakítása, mely képes megfelelni és reagálni a globalizációnak köszönhető társadalmi és
gazdasági kihívásokra. A felsőoktatási intézmények jövőképe tehát, hogy olyan specifikus
képzési profilt nyújtó intézménnyé váljanak, mely a hallgatói és oktatói együttműködésre
épülve magas minőségű és versenyképes tudással rendelkező hallgatókat bocsájt a
munkaerőpiacra. (Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai.) [12].
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Inklúziós törekvések a változó tanulási
környezetben
Összefoglalás: A társadalmi egyenlőtlenségek minden történelmi kor sajátossá-

gai. A társadalom egyik azon színtere, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek
újratermelésére, vagy kiegyenlítésére lehetőség van, az iskola. Napjaink változatos kulturális háttérrel és értékrendszerrel rendelkező multikulturális
társadalmaiban az iskola legfontosabb feladatai közé immár az integráció és
mobilitás is beletartozik. Az információs forradalom utáni társadalomban a
kulturális sokszínűség mellett a gyors ütemű technológiai fejlődést is követnie kell az iskola világának és a folytonos változáshoz alkalmazkodva hatékony
tanulási környezetet biztosítani kell az egyének számára a tanulási folyamat
során. Az inkluzív oktatási rendszer kiépítése és a modern technológiák hagyományos oktatási környezetbe integrálása alapvető igény és megvalósítandó
cél, amely-hez változatos módszertan és eszközrendszer áll az oktatásban
résztvevők rendelkezésére.
Kulsszavak: Multikulturalizmus, inklúzió, együttműködés, kooperativitás, változó tanulási környezet, modern (IKT) technológiák.

Dunaújvárosi Főiskola,
Informatikai Intézet
E-mail: varaljai.mariann@
mail.duf.hu
r

Abstract: Social inequalities are the idiosyncrasies of each historical periods.

Schools are one of those scenes of the society in which the social inequalities are reproducing, or there is possibility to compensate. In today's multicultural societies with diverse cultural backgrounds and varied system of value
and standards, one of the most important tasks of the schools to provide the
integration and mobility. In the information society beyond the information
revolution, schools have to follow the rapid pace of technological development
above the cultural diversity, by adapting the continuous changes and provide
effective learning environments in the learning process for the individuals. Integrating modern technologies in traditional learning environment and building inclusive education system are a basic need and a goal, that can be achieved
with a variety of methodologies and tools which are available for participants
in education system.
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Sokszínű társadalmak

A 20. század folyamán zajló globalizáció, a rohamos technikai-technológiai fejlődés, a
világméretű erőteljes migráció jelentős társadalmi változásokhoz vezet. Eredményeként az
eddigihez mért heterogénebb társadalmi tér alakul ki, változatos társadalmi, kulturális háttérrel, érték- és normarendszerrel, amely gyakran a társadalmi egyenlőtlenségek továbbszélesedéséhez vezet.
E felettébb sokszínű társadalmakban az elkülönülő kultúrák együttélése során a társadalmi rétegződésben a kulturális tőke más és más értelmezésben jelenik meg.
A multikulturalizmus, mint a sokféle, sokszínű és egymással egyenértékű kultúrák
[2] Varga
elkülönülő együttélése egymás mellett és egymásra hatva, az oktatás területén is erőteljesen
Aranka (2006):
érezhető; a figyelmet az iskolával szembeni társadalmi elvárásokra koncentrálja. Az iskola
Multikulmegszokott funkciói mellett, mint tudásközvetítés és szocializáció, újabb elvárások jelennek
turalizmus
meg, mint az iskola által ellátandó feladatok. Ezek az integráció és mobilitás.
– inkluzív
A társadalmi egyenlőtlenségek minden történelmi kor sajátosságai, az iskola a társadalom
oktatási
rendszer. In:
azon színtere, ahol lehetőség van ezen a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésére, vagy kiForray R. Kata- egyenlítésére, attól függően, hogy a társadalom a korábbi általános szemléletmódon mennyire
lin (Szerk):
hatékonyan képes és hajlandó változtatni. Az iskolák világában olyan tanulók tevékenykedAlapismeretek
nek egymás mellett és együtt, akik a lehető legkülönbözőbb családi háttérrel rendelkeznek, az
a romológia
adott családok társadalmi rétegződése szintén rendkívül változatos, mint ahogy az ebből
asszisztens
adódó kulturális tőkéjük is gyakran különbözik az iskola és a többi résztvevő kultúrájától. [1]
képzéshez.
Pécs: PTE BTK
Romológia és
Nevelésszociológia Tanszék.

A multikulturalizmus iskolai vetülete
Varga Aranka egy − a szociális asszisztenseknek szóló − anyagában rávilágít az iskola szempontjából legfontosabb kérdésre ebben a sokszínű társadalomban: „Az utóbbi majd ötven
év állandó kérdésfelvetése, hogy ebben a sokszínű kulturális helyzetben milyen társadalmi
és iskolai stratégiák lehetségesek, amelyek meg akarnak vagy meg képesek felelni az oktatási
rendszerrel szemben támasztott társadalmi elvárásoknak.” [2]
A társadalmakban a sokféle és sokszínű kultúrájú csoportok együttélése során különféle
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elvárások és stratégiák alakultak ki, mind negatív, mind pedig pozitív irányt mutatva. Ezek a
törekvések irányulhatnak a kisebbségi csoportok saját kultúra elvesztésével járó beolvadására
(asszimiláció), a társadalom peremére kerülésre (marginalizálódás), az erőszakos, vagy
az önkéntes elkülönítésre (szegregáció, vagy szeparáció), illetve a saját kultúra megtartási
lehetősége mellett az együttélés megteremtésére (integráció), valamint a sokszínűségre építő
befogadó társadalmi környezet kialakítására (inklúzió).

Társadalom, kultúra, inklúzió és folyamata

[3] Kalocsainé Sántha
Hajnalka−
Varga Aranka
(2005): Az
inklúzió mint
társadalmi és
oktatási idea.
Educatio. Pp.
204−208.

Az inklúzió sokféle értelmezési változata létezik a fogalom alkalmazásai területétől függően.
Az iskola világában elsősorban a negatív, „címkéző” értelmezés helyett a diszkrimináció
visszaszorítására, az egyéni individulaitást tisztelve a közösség-szintű elfogadásra és segítő
megnyilvánulásra, valamint az iskolai eredményesség növelésésre irányuló fogalomként alkalmazott. [3]
A multikulturális nevelés lehetőség az inklúzív pedagógia térhódítására. A sokféle kultúra
együttélése a közös társadalmi térben, a cselekvés a közösségben, a közösségért a befogadó
iskola forrásaként szolgál, amely a közösségi oktatást erősíti. Az oktatás terén a befogadás egy
folyamatában értelmezendő állandó munka, törekvés a kizárási kényszerek megszüntetésére
és a sokféleség, változatos kultúrák és közösségek felismerésére, méltányolására és értékelésére.
Varga Aranka írásában kiemeli a kommunikáció, mint a különböző kultúrák közötti
leghatékonyabb eszköz fontosságát egymás megismerése szempontjából. A kultúra társadalmi vetülete, hogy közösségekre osztja az embereket állandónak tekinthető életmód alapján;
sajátos értékeket és szabályrendszert képviselve, generációk között öröklődik, és hozzájárul
az identitás meghatározásához. Egyik legfontosabb eleme a nyelv, amelyen, mint közvetítő
elemen keresztül kerül értelmezhetővé. Az olyan kultúra, amely befogadó is, arra ösztönöz,
hogy a társadalom szereplői ismerjék fel és legyenek tudatában annak, hogy a különböző
életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő
kommunikáció pozitívan befolyásolja a különböző közösségek tagjainak életét. Az iskolán
belüli és kívüli közösségalkotásban és -fenntartásban pedig az inkluzív oktatás érdekelt.
A beolvasztó szemléletű inklúzió helyett az interkulturális nevelési szemlélet áll leginkább
az inklúzió, mint törekvés szolgálatában napjainkban. Az uralkodó kultúrának való megfelelés kényszere nem az eredményesség növelését, hanem a kudarcot eredményezi leginkább.
Az új szemléletű befogadó iskolák alapvető törekvései az oktatásban való egyenlő részvétel és egyenlő hozzáférés. Megnyilvánul az egyén tanulási folyamatában, valamint azon

Dunakavics

–

2014 / 12.

29

Váraljai Mariann
[4] Kézdi Gábor−Surányi
Éva (2008): Egy sikeres iskolai
integrációs program tapasztalatai. A hátrányos helyzetű
tanulók oktatási integrációs
programjának hatásvizsgálata
2005−2007. Kutatási összefoglaló. Budapest: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht.
[5] Réthy Endréné (2002): A
speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása
Európában – Az integráció és
inklúzió elméleti és gyakorlati
kérdései. Magyar Pedagógia.
102. évf. 3. szám 281−300.,
2002.
[6] Lannert Judit (2004):
Hatékonyság, eredményesség,
méltányosság. Új Pedagógiai
Szemle. 12. 3−16.

30

kívül a tanórákon az iskolai közösség más tagjaival való együttműködésben.
A befogadás folyamata a diákok közötti különbözőség felismerésével, értékelésével kezdődik, a kiindulópont a másik megismerése és elfogadása. A
továbbiakban pedig a változatos tanulási lehetőségek alkalmazásával újabb
és újabb tudástartalmak megszerzésére irányul, építve a tanulók változatos kulturális tőkehozamára, identitására, tapasztalataira és képességeire.

Az inkluzív iskolai nevelés ismérvei
A hazai iskolai stratégiákkal és azok megvalósítására alkalmazott gyakorlat
átgondolása után az új szemlélet, a negatív kategorizálás és beolvasztó szemlélet helyett az entitást előtérbe helyező nyitott és befogadó, multikulturális
szemléletű befogadó iskolai szolgáltatásokat javasol, nemcsak oktatásszervezési
formájában, hanem tartalmában is befogadóvá válik. Nagy hangsúly kerül az
együttműködésre a résztvevők minden csoportjára nézve (tanár-tanár, tanulótanuló, tanuló-tanár, tanár-szülő), az egyéni szükségletekhez igazodó oktatásra
(differenciálás). [4, 5]
Olyan iskolai légkör kialakításával, ahol a résztvevők mindegyike jól érzi
magát pozitív hatás érhető el a teljesítménynövelés tekintetében. A hagyományos módszerek helyett, mint frontális osztálymunka, a differenciált, személyre szabott pedagógiai felfogás kerül előtérbe. A hangsúly a tartalomról a
módszerre, ezen belül is főleg a mentori rendszerre, az osztálytermi oktatásról
az egyén személyre szabott fejlesztésre helyeződik. Az inkluzív nevelés során
a differenciálás nem a programok alapján történik, hanem a tanulók indivíduma alapján. A rendszer alkalmazkodik a gyerekhez, nem a gyereknek kell
alkalmazkodnia a rendszerhez. [6]
Előtérbe kerülnek a nyitott szervezeti formák kialakítása, az oktatási folyamat eszközrendszerének bővítése, az oktatói rugalmasság és professzionalizmus, a vezetői hatékony képviselet és a minőségfejlesztés. Mindezekkel összefüggésben nagyon fontos az eddigi hagyományos iskolai szerepek és értékelési
módok újragondolása.
Bármilyen társadalmi rétegződésű legyen is a család, elvárásuk az iskolával
szemben megegyezik, hogy gyermekeikből sikeres felnőtt váljék és e folyamatban az iskola a lehető leggondosabban járjon el. Az iskola hatékonysága abban
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mutatkozik meg a leginkább, hogy az oktatásszervezés és a tanulási folyamat során a rendelkezésére álló humán, anyagi és dologi erőforrásokat mennyire hasznosan alkalmazzák. A
hatékony iskola méltányos is.
Az inkluzív nevelés alapvető szemlélete, hogy az individualitást annak komplexitásában
tekintve, abból kiindulva és ráépítve alakítja a befogadó környezetet. A különbségeket,
különbözőségeket pozitív értékként, a közösség együttesét nézve a fejlődés tekintetében kiindulási alapként kezelve, a kölcsönösség és együttműködés szellemében a gyermeki jogokat
biztosítva hozza létre azt a minőségi oktatási környezetet. [7]
A multikulturális nevelés gyakorlati megvalósítása az a pedagógiai eszközrendszer, amely
a társadalom minden résztvevőjére nézve egyenlő mértékben és arányban kialakított befogadó szemlélet során alakult ki, közel félévtizedes történetre visszatekintve.
Ez az eszközrendszer a kooperatív tanulásszervezés, amely olyan pedagógiai alapelveket
és módszereket tartalmaz, amelyek megfelelve a minőségi oktatás három alapelvének (hatékonyság, eredményesség és méltányosság), túlmutat a mozaikszerű, egy-eszközös szemléleten és dinamikus jellegéből fakadóan olyan tevékenységsorozatot azonosít, amely segítségével a mindennapi gyakorlat szintjén az inklúzív oktatási rendszer működőképes.

Együttműködő oktatás – etnikai kisebbség
Több nemzetközi és hazai példára alapozva, különös tekintettel a magyarországi hátrányos
helyzetű, etnikai kisebbség tanulóival foglalkozó iskolák helyzetére, a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy csakis a partnerközpontú iskolák lehetnek eredményesek, amelyek
elsősorban az iskola szolgáltatásait igénybe vevők érdekeit helyezik előtérbe.
A kooperatív tanulásszervezésen és az együttműködő tanuláson alapuló kooperatív iskolákra, ahol a résztvevők (tanulók-szülők-tanárok) között sokféle és gyakori interakció valósul
meg, a sikeresség és hatékonyság jellemző. [8]
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Kézikönyv a
pedagógusképző
intézmények
számára. Budapest: suliNova
Közoktatásfejlesztési és
Pedagógustovábbképzési
Kht.
[8] Torgyik
Judit (2004):
Hatékony iskola:
együttműködő
iskola. Új Pedagógiai Szemle.
10. 32−41.

Kooperativitás szülő-tanár között
Külföldi tanulmányok beszámolói alapján azoknak az iskoláknak a tanulói értek el jobb eredményeket, ahol az etnikai kisebbségi csoportba tartozó tanulók szülői aktív résztvevői voltak
az iskolai életnek, bekapcsolódhattak a különböző rendezvények szervezésébe, a tevékenységek tervezésébe, kivitelezésébe. Különböző kisegítő tevékenységeket láthattak el. Ezekben
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az iskolákban gyakoriak voltak a találkozók a szülők és tanárok között, az iskolai
tanórákat is bármikor látogathatták. Az etnikai, kulturális kisebbséghez tartozó
tanulók szüleikkel együtt lehetőséget kaptak, hogy kultúrájuk értékeit poszterek,
előadások, műsorok készítésével megoszthassák az iskola többi résztvevőjével.
Az iskola által szervezett programokban figyelmet fordítanak a családok,
szülők igényeire. A tanárok olyan információkkal segítik a szülőket, amelyek
birtokában a szülők képesek otthon is támogatni a gyermekeiket az eredményes
tanulás szellemében. Gyakori eset a szülők bevonása az iskola különböző szerveibe, csoportjaiba (döntéshozás, érdekvédelem, ellenőrzés, képviselői).
A partnerség nemcsak az iskolán belül kulcsfontosságú, hanem annak
közreműködésével a tágabb társadalmi térbe mutatva az ottani kulturális közösséggel való együttműködést célozza meg. A közösségen belüli kapcsolatok, valamint az iskolával való jó viszony kiépítésében segédkeznek a tanácsadó centrumok, kétnyelvű oktatási irodák azzal a céllal, hogy az etnikai kisebbséghez
tartozó tanulók iskolai tevékenysége minél sikeresebb legyen. [9]
Együttműködés a pedagógusok között
A hatékony iskoláknál kulcsfontosságú, hogy a nevelőtestület összes tagja egy
személyként érezze feladatának minden diák tanulmányi teljesítményének
javítását, azaz nagyfokú felelősségtudattal és elkötelezettséggel rendelkezzen a
teljesítménynövelés iránt. Kellő mértékű problémafelismerő, problémamegoldó
képességüket a gyakorlatban is alkalmazzák. Arra törekednek, hogy szembenézve
a problémákkal, az azokat kiváltó valódi okokat feltárják és hatékony megoldási
lehetőségeket találjanak, dolgozzanak ki. A kollektív tudat meghatározó a hatékony iskola tanárai körében, rendelkeznek azzal a közös akarattal és a képességgel, amely segítségével a régi bevált szokásaikon tudnak változtatni, képesek
a megújulásra és alkalmazkodnak a változásokhoz. Megfelelő mennyiségű és
minőségű kommunikációval az összetartásra és közös álláspontra jutásra törekszenek, rendszeres külső szakmai segítséget igénybe véve. A pedagógusok meghatározott időközönként esetmegbeszélő csoportfoglalkozást tartanak pszichológus és szociális munkások bevonásával a tanulók problémáinak megoldása
érdekében Ezeket az iskolákat önfejlesztő intézményeknek is nevezhetnénk. [8]
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A változói tanulási környezet inklúziós törekvései
Az információs és kommunikációs technológiák − az elektronikus, mobil és hálózati eszközök − minden eddigi technológiánál gyorsabban épültek be a társadalomba. A társadalmat
minden területen érintő gyors fejlődés miatt a tanulás területén is folyamatos változásokra,
változtatásokra van szükség. Előtérbe kerül a „hogyan kell tanulni” kérdése, melynek megválaszolása előfeltétele az előnyösebb helyzetbe jutásnak, a függetlenné, rugalmassá és alkalmazkodó képessé válásnak. A kérdésre adható válaszok közül az egyik legkézenfekvőbb
az, hogy az újabb és újabb modern technológiákat minél hatékonyabban be kell építeni a
tanulási folyamatba. Mindenki máshogy tanul, egyéni tanulási stílussal rendelkezik. Ezt a
hatékony iskoláknak fel kell ismerniük, hogy megfelelően működhessenek.
A modern technológiák nyújtotta lehetőségeket kihasználva az egyén elnyeri a függetlenséget, a szabadságot. Azonnali rendelkezésreállás és a korlátlan hozzáférés birtokában az
egyén tanulási környezete folytonos változásban van, amihez mind az egyén szintjén, mind
a közösség és a társadalom szintjén is indokolt az adaptivitás. A tanulási folyamat kilépett az
eddig megszokott formális keretek közül mind térben és időben.
A tanulási környezet nem más, mint a tanulás eredményességére ható különböző környezeti
tényezők együttese. Ezek egymástól eltérően, külön-külön alakíthatók, fejleszthetők a tanulási
folyamat intézményi oldaláról. Az újabb és újabb technikai vívmányok kihívást is jelentenek
a tanulás és tanítás tradicionális szervezési formái és módszerei számára, új lehetőségeket
teremtenek a tanulási környezet átalakítására.

[10] Grönlund,
Áke−Lim,
Nena−Larsson,
Hanu (2010):
Effective Use
of Assistive
Technologies
for Inclusive
Education in
Developing
Countries:
Issues and
challanges
from two
case studies.
International
Journal of
Education and
Development
using Informational ad Communicational
Technology.
(IJEDICT), Vol
6., Issue 4., Pp.
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Hatékonyság – eredményesség - méltányosság
A tanítási-tanulási folyamatok résztvevőinek összetétele életkorukból, társadalmi-, szociálisés kulturális hátterükből, előképzettségükből, de akár munkahelyükből fakadóan is heterogén. Mások a céljaik, az igényeik, a lehetőségeik és a hagyományostól eltérő módszerekkel
és eszközökkel tanulnak megváltozott tanulási környezetben Ez − az eddig megszokottól
eltérő − helyzet egy újfajta pedagógiai szituációt és újfajta pedagógiai módszereket követel,
amelyet a tanulók igényeinek kell megfeleltetni. A modern technológiákat aktívan alkalmazó
és az önálló használatukat támogató hatékony iskolákban együttműködés igazán akkor valósul meg, ha teljesül a rugalmasság, az egyidejű párhuzamos interakció, a pozitív egymásra
utaltság, az egyenlő részvétel és az egyéni felelősség és számonkérés alapelve. [10]
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A befogadó iskolában az egyének egyediségéből kiindulva szervezik meg
az együtt-tanulás folyamatát, alkalmazkodva az egyéni, közösségi és szakmai
igényekhez egyaránt. A kooperatív tanulásban a tanulás szervezésére a rugalmasság jellemző, hiszen a szervező magára a folyamatra helyezi a hangsúlyt,
nem pedig a módszerekre, a felmerülő és a folyamat során felbukkanó igényekre azonnal képes reagálni a rendelkezésre álló színes módszertani eszközpaletta alkalmazásával.
Az együttműködő tanulási folyamatban törekvés, hogy az egyidőben zajló
személyes interakciók száma minél több legyen, amely kellően hatékonyan csak
kis csoportokban tud megvalósulni. Olyan struktúrák kialakítása a cél a kooperatív tanulásszervezésben, amelyek együttműködésre ösztönöznek. A tanulási
folyamat szervezése úgy történik, hogy a résztvevők csak egymásra utalva tudják elsajátítani a tudást.
A kooperatív tanulásszervezésben alapvető fontosságú, hogy mindenki egyformán, egyenlő eséllyel hozzá tudjon férni a közös tudáshoz és individumával
hozzá tudjon járulni annak gyarapításához. Az együttműködő tanulási folyamatban minden résztvevő felelősséggel tartozik az egyéni igényeihez igazított,
egyénre szabott feladatáért.
A modern technológiák jelenléte az oktatási folyamat során a térbeli és
időbeli függetlenséget biztosítják az egyének számára és segítik az önkifejezésben, támogatják az egyéni törekvéseiket, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a
kooperativitásra, a társakkal való együttműködésre is.
Az egyéni felelősségvállalás mellett fontosak a tanári és a közösségi visszajelzések, amely minden tanulónak segítségül szolgál egyéni munkája során.
A tudás nyilvánossá tétele a kiscsoportos tanulási folyamat során bátorítást
nyújt. [11]
A személyre szabott fejlesztés alkalmazása azért alapvető fontosságú,
mert a tanulási folyamatban résztvevők nem egyforma képességekkel rendelkeznek. Képességeik sokszínűek, azonban korántsem egyforma fejlettségi
szint jellemző rájuk. A tanítás-nevelés során az egyéni kompetenciákból kell
kiindulni, mégpedig az adott pillanatban az egyénre jellemző kompetenciaállapotból és a folyamat végén ehhez a kiindulóponthoz mérve kell a képességek fejlődését vizsgálni. Az inklúzív pedagógia szemlélete az egyént annak
komplexitásában kívánja befogadni a tanulási folyamatba.
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Összegzés
Az együttműködő tanulás, mint oktatásszervezési mód képes eszközt nyújtani az inkluzív oktatási rendszer és a multikulturális nevelési szemlélet érvényesüléséhez, mutatott rá Varga Aranka. [2] A hagyományos oktatásszervezési
módokkal szemben a minőségi oktatási környezet biztosításával képes a hatékonyság–eredményesség–méltányosság hármasának egységét megteremteni.
„Az inkluzív oktatás már nem arról szól, hogy néhány sajátos nevelési igényű
tanulót hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, hanem sokkal inkább
szemléletmódot jelent. Arra keresi a választ, hogy hogyan lehet átalakítani az
oktatási rendszereket és tanulási környezetet (társas környezet, személyre szabott, rugalmas, interaktív tanulást ösztönző környezet, információforrások,)
− mindazon tényezők rendszerét, amelyek befolyásolják a formális és nem
formális tanulás eredményességét.” [12]
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From poems to Choral Fantasy
„There is a song in everyone’s heart”
Abstract: The oft-quoted line in the title of this presentation is from a long

hidden poem of Babits Mihály - the Második ének (Second Song). Babits has
written this four-act fairy tale play as a young teacher before the first world
war, and only the third act of the play − A vihar (The Storm) − was published in
the literary journal Nyugat (West) in 1911. His wife, Török Sophie didn’t know
about this play, and only published the full play in 1942, after the death of Babits. Szokolay Sándor discovered it in the 60’s, and using the words he created
a Choral Fantasy titled − A zene hatalma (The Power of Music), the composition of which he finished in October 1969. He also used a late poem of Babits
titled − Mint forró csontok a máglyán (As hot bones at the stake). In this presentation I will describe the fairy tale play through the methods of analyzing
the symbolism and the content, and I will compare it to the Choral Fantasy
from a music theory connection (rhythm, dynamism, sonority, tune, form).
The use of NOOJ psychological content analyzing program shows interesting
and valuable results. The review could contribute to the field of art and production psychology and with important results, also to measure the mode of
action of the music.
Keywords: Art psychology, effect-mechanism, content analysis, operacionalism.
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Összefoglalás: Az írás címében szereplő gyakran idézett sor Babits Mihály
sokáig rejtegetett művéből a Második énekből való. Babits fiatal pedagógus
éveiben az első nagy világégés előtt írta négy felvonásos mesedrámáját, melynek csak a harmadik része − A vihar − jelent meg 1911-ben a Nyugatban.
Felesége, Török Sophie nem is tudott a darabról csak 1942-ben Babits halála
után jelentette meg a teljes művet. Szokolay Sándor a ’60-as években talált
rá, melyből létrehozta − A zene hatalma című Kórusfantáziáját, melyet 1969
októberére komponált meg.
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Ehhez azonban felhasználta még Babits – Mint forró csontok a máglyán – című késői versét.
A szimbólum és a tartalomelemzés módszerével mutatom be a mesedrámát, a verset és a kórusfantáziát és
pszichológiai összefüggésekkel vetem össze. A NarrCat pszichológiai tartalomelemző program használata érdekes és értékes eredményeket mutat. A vizsgálatok jelentős eredményekkel járulhatnak hozzá a
művészetpszichológia és azon belül a hatáslélektan területéhez, valamint a zene hatásmechanizmusának
operacionálásához.
Kulcsszavak: Művészetpszichológia, hatásmechanizmus, tartalomelemzés, operacionalizmus.

„There is a song in everyone’s heart”
In this essay I tried to give a chronological overview of the pedagogical work of Babits Mihály with the help
of the special literature and the recollection of people who met him. We could say that he had an adventurous life, mainly due to the social and political expectations of the time.
On 30 September 1905 he started his student-teacher probationary years in the Baja Catholic Main
High School of the Zirc-Ciszterc Order. This was a golden age in the history of the Baja High School. Mrs.
Ilka came take the poet under her wings. This was necessary, because − as people who met him in Baja
recollect − Babits couldn’t find his place, he was lost in everyday life. His colleagues, who „had wonderful
stories about him”, and who „talked about his knowledge with the utmost appreciation and amazement”,
also agreed that he was not suitable to be a teacher. „He could not condescend to the level of a child’s mentality and couldn’t keep discipline at all. He spent his classes trying to get the students to behave.” – wrote
Palotai Ireneusz János. Even his students didn’t have many good things to say about him. One former student, Ruppert Miklós, remembered him from his tattered appearance, his strictness that led to once failing
third of the class, and the difficulty of the Latin texts they had to translate every month. Another student
of his, Udvardi-Heckenshoffer Lázár described him as a dry, somewhat unsociable man, but he also added:
„after a few months they all listened when he talked about life in Rome.”
Babits left Baja, surely also because of the pedagogical final exam at the end of his probatory years, which
he could not adequately prepare for. More and more of his time was taken up by writing, and his everyday
work in the school also became a burden. He was distracted by the obligations and failures in the school, the
social expectations, and the ever increasing number of literary events. The Order has not invited him back
for the next school year. The unexpected news depressed and paralyzed him. Time was running through
his fingers, as the summer and the holiday idly passed by. Finally he submitted a request to the Ministry of
Religion and Public Education, asking for an assignment to any high school in Hungary. On 3 October 1906
he was appointed as a substitute Latin teacher at the modern in Szeged. Both the students and the teachers
came to have a good opinion about Babits very early. His work was deemed successful and principal Homor
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István wrote the following about him on 31 December: „A thoroughly prepared, punctual and conscientious teacher. His teaching is successful, and he is strict in keeping discipline. His behavior is impeccable.
I recommend him to be appointed as an appointed teacher with my full confidence.”
This general satisfaction could also be seen when the teaching staff recommended him unanimously for
the foreign scholarship on 8 May 1907. The recommendation for the scholarship was solely the decision of
the teaching staff; the minister of education should have just accepted the application of the novice teacher
recommended by the school with high hopes. In this case the formal acceptance was duly warranted in
itself, as the applicant wanted to use „the deeper knowledge about the interaction between the Hungarian
and French language” during teaching literature in the school, and he wanted to research the connection
between the Hungarian and French literature. However he didn’t receive the scholarship. Based on the
data collected by Apró Ferenc and Éder Zoltán it’s likely that the reason was the general educational policy
of the time. At that time at the Ministry of Religion and Public Education the director of the high school
department, Barkóczy Sándor wanted to prioritize the Christian organizations at any cost. Therefore he
wanted a „discussion” in the school districts in 1909 about „how Christian ethic religious sentiment could
be emphasized in certain classes”. This year saw the forming of the Mária Congregation, creating an organizational framework for the influence of the clergy. In 1907, as a sign of the coming intellectual offensive, Barkóczy prioritized the catholic teachers when it came to assignments and to awarding grants and
scholarships. In response to this, in 1907 the radical civil newspapers strongly criticized the Ministry and
personally Barkóczy and they demanded to end the discrimination of the teachers based on their religion.
The „Szeged és Vidéke” newspaper joined the offensive, by not only relaying the attacks of the newspapers in Budapest, but on 14 July they themselves have also raised objection against recording the religious
affiliation of the teachers.
An essay of Babits titled „Erkölcs és iskola” (Morality and schools) was printed on the first page of the
3 March 1908 issue of „Szeged és Vidéke”, in which he condemns the mentality dominant in the schools.
In this essay he rejects the pedagogical practice of the time, and deems the idea that the teacher can only
influence the moral development of the children if he „morally analyses history and the works of writers,
disciplines harshly and keeps strict order” wrong.
Schools, he writes, should be a place where students can interact with each other, and should also ensure that the teachers can actually shape the development of the students. For this however, it is necessary
to get to know the „noble soul” of the students, and the punishment based disciplining must stop.
It not inconceivable that this article also had a role in the proposition officially submitted on 14 April 1908
by Homor István, after a discussion between the principal and the regional superintendent of the schools:
„Babits Mihály substitute Latin language teacher should be assigned to another high school. Babits is a very
educated, thoroughly prepared, learned teacher however he still needs many years to achieve any success
in Latin language teaching in modern schools. If the teacher doesn’t change, then the teacher as well as the
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students will lose their self-confidence due to the lack of success, the number of students will slowly decrease,
and in the future the Latin language classes will be discontinued due to low numbers.”
Decree No. 78915 of the Ministry of Religion and Public Education was published in the 23 July 1908
issue of Budapest Journal, wherein Babits Mihály, the substitute teacher of the modern school in Szeged
was assigned to the High School in Fogaras as an „appointed teacher”. Babits only learned about the decision from the official journal, and he wrote to Juhász Gyula the same day: „I’m writing to tell you, and I
also only heard about it today, that I have been appointed to Fogaras as an appointed teacher. This dreadful news made me so depressed in my already downcast mood that I need some comforting words. All is
hopeless all my hopes have been lost at once.” He had imagined Fogaras as a place where he was sent to
help the poor to „leave behind their unhealthy, corn porridge filled life”. Strangers made him feel uneasy
- said Salló László about him - people though that he was a cold, guarded man. He lived a reclusive life.
In August 1911 he became a teacher at the Hungarian Royal National High School. On 13 November
1912 the minister of religion and public education transferred him to the High School at Tisztviselőtelep.
However he had no money to move. He asked for a loan from his widowed mother „my only hope
is − he wrote − that you will help me for one last time with a couple hundred crowns. I know that I don’t
deserve it, but I have no one else to turn to.” „The war was the biggest turning point in my life”. In his „everyday life” he felt the consequences of the war even stronger.
His poem „Játszottam a kezével” (I played with her hand) was published in the 16 August 1915 issue of
Nyugat. In this poem, when talking about his sweetheart in the last three lines he writes: „I would rather
spill gushing blood for the little finger of her than for a hundred kings or a hundred flags!” For this poem
a countrywide newspaper campaign has started against him.
In January 1916 he was summoned before the Budapest School District Inspectorate. At the Inspectorate he was relieved from his position. Until 31 October the minister of religion and public education has
sent him on leave on the grounds of illness.
Fortissimo was published in the 1 March 1917 issue of Nyugat. All copies of the newspaper were confiscated on grounds of a poem „suitable for disturbing the public peace”, and charges were filed against him.
On 9 November the minister of religion and public education assigned him to the VI. District High School.
The poet didn’t spend much time at the school. He finished teaching the remainder of the 1916−1917
school year, and he also started the next semester. Between 27 February and 26 May 1918 he went on
sick leave, he worked in the office in June, and on 3 September he requested his temporary retirement in
a document with an „official health certificate enclosed”. His request − considering that he worked as an
appointed teacher in national high schools for ten years − was granted by the ministry. He received the
official notice about his retirement in January 1919.
On 25 March the government of the soviet republic has appointed him as a university professor at the university in Budapest he started teaching on 8 April. He held lectures titled „Az irodalom elmélete” (The theory
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of literature), and he announced style practice courses analyzing the poems of Ady.
On 31 March 1920 the Disciplinary Board of the Hungarian Royal Ministry of
Religion and Public Education has sentenced him to „losing his retirement” for
his writing titled „Igazi haza (Cikk a Szózatról)” (True Motherland (Article about
the Szózat)) and for accepting the university professor position. In December 1921
the „detention department of the police” has summoned him, filed charges against
him and he was put on file as a „person dangerous to the existing social system”. In
February 1922, with the intervention of Fenyő Miksa, Minister Vass József made
arrangements to remove him from the registry.
In December 1926 he appealed the minister of religion and public education to
reconsider the disciplinary decision about withholding his pension, and to establish
the pension again. In January 1928 the earlier disciplinary decision of the ministry
was reversed, and the payment of his pension was resumed.
In the year of his death (1941) the Hungarian Academy of Sciences welcomed
him as a corresponding member in the Aesthetics Subdepartment of the Language
and Aesthetics Department. [1]
„There is a song in everyone’s heart” – this oft heard quote is from a work of
Babits − A második ének (The second song) that remained hidden for a long time.
Babits wrote this four-act fairy tale play before the First World War in his early
teaching years, and only the third act of the play − A vihar (The Storm) − was published in the literary journal Nyugat (West) in 1911, and later in 1928 in the Összes
Vers (Collected poems). His wife, Török Sophie didn’t know about this play, and
only published the full play in 1942, after the death of Babits.
Babits wrote the following introductory remarks before the third act when it was
published in Nyugat: „This poem is the third act of a fairy tale play I’m working on,
and maybe one of our theaters could take a stab at it. This tale, which is quite trite,
is based on a legend from around Lake Balaton and the well-known poem of Garay
about the fairy-stones and the echo at Tihany. In the first act the singing herdsman
„watches the goats with golden fur at the edge of Tihany”, until the king hears his
charming song and summons him to his ailing daughter, to cheer her up with his
song. This is a chance that happens to all singers once in their life.
The second act tells how the shepherd heroically heals the princess with his
song, as failure would mean death for him and all other singers. In the third act the
herdsman is already a young king and the husband of the princess. This is how we
see him again. [2]
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As his wife remembers − when she published the „Vihar” (Storm) in his collected
poems −, he also wrote a sub-title below it: A fragment of a fairy-tale play from
around Lake Balaton − however he omitted the first two lines − maybe because no
theater „took a stab at it” in the seventeen years. It seems that between the two publications he planned to publish the whole fairy tale play, as the complete typewritten text of the fairy tale and a foreword remained in a cardboard box in his estate,
and from this we know that he wanted to publish it together with the poem titled
Hadjárat a semmibe (Campaign to nowhere). This plan, and the foreword, which
is printed here word for word, is by my guess is from 1919. Along this edited typewritten text there are also two handwritten copies of the fairy tale play. One in the
notebook that has the manuscripts of the poems from his youth, maybe he wrote it
down while still working on it, even if not as the first draft, as the text has many later
changes, correction and many new sections, sometimes noted with a pencil, between
the lines and on the margins. The second manuscript, which is clearly a later one, is
copied into a black tabular notebook, almost ready for printing, written very fairly.
The cover has the following written on it: The second song − a fairy tale in four parts
− written by Babits Mihály. And these few sentences below: „This all takes place in
the hearth of a singer, a place the writer calls Fairyland. This place is home to a large
lake called Balaton, and a beautiful princess lives at the shore. This fairytale tells of
this lake and this princess.” And before the text these words: „Prelude about the time
when all people with a song in their heart keep watch over a herd with golden fur on
gloomy pastures, until the king of chance hears their song.”
Why he didn’t ever publish this wonderful work from his youth despite his
various plans for the contrary, and why didn’t he show it to anyone, even me (?),
although he liked to show and read aloud all little writings, sometimes even with
great passion − I have no explanation, maybe, as he only valued finished and perfect
works, he didn’t deem this work finished, and therefore perfect. This is his only work
I didn’t know about during his life. I tell you all of this, so that the readers will know,
that they have before themselves a work that Babits Mihály didn’t publish as he was
always striving for perfection, but the one, who became responsible for managing
this wondrous estate, cannot allow this writing, which is a uniquely interesting milestone of Babits’s life, to fade into obscurity. [3]
Szokolay Sándor is a Kossuth prize laureate, meritorious and excellent artist,
composer and professor. He has written many instrumental works and works with
songs. He had an excellent sense for dramaturgy; his works are made for the stage.
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In his works with singing he has the utmost respect for the inner life, the beat,
the accent – and the rhythm of the language. Szokolay Sándor discovered this work
in the 1960’s, and he composed a Choral Fantasy titled − A zene hatalma (The Power
of Music) by October 1969. [4] He also used a poem of Babits titled Mint forró csontok a máglyán (As hot bones at the stake). [5]
We analyzed these two works of Babits − the third act of the fairy tale play − A
második ének − A vihar and the poem titled Mint forró csontok a máglyán with the
NarrCat psychological content analysis program. We analyzed the Szokolay composition created from the works of Babits – The Choral Fantasy titled − A zene
hatalma with the content analysis program. I compared the works. For our analysis
we used the relative (percentage) values, as this way the longer text – in this case –
A vihar (The Storm) (3116 words) – doesn’t start with an advantage regarding the
narrative indexes compared to the shorter works – Mint forró csontok a máglyán
(As hot bones at the stake) (115 words) and the Kórusfantázia (Choral Fantasy) (73
words).
The internal psychological perspective is the sum of 3 modules: cognition, emotion, intention – currently the latter module is not available separately.
In The Storm the activity, in the Choral Fantasy the cognition, in Mint forró
csontok a máglyán the positive emotions were most interesting, negative emotions were most pronounced in The Storm. Positive valuation was dominant in
the Choral Fantasy negative valuation was dominant in The Storm and denial and
psychological internal perspective was also dominant in The Storm. The „me” references were most pronounced in Mint forró csontok a máglyán, and „us” references
were most prominent in the Choral Fantasy.
In conclusion we can say that Szokolay Sándor’s Choral Fantasy titled − A zene
hatalma − is a significant work even from a psychological perspective.
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