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d1. a) Felnőtt diákok (a Jó pap is holtig tanul)

Milyen szerepet töltött (tölt) be a tanulás idősebb családtagjaid, ismerőseid életében? Vá-
lassz ki valakit közülük, akire szerinted kivált jellemző az egész életen át tartó tanulás, 
ahogy most ezt a fogalmat megismerted. Válaszolj a következő kérdésekre!

1. Milyen változás, milyen körülmények váltották ki a döntést a tanulásról?
2. Mit, hol, kitől tanult? A tanulás mely formáját választotta?
3. Mi volt a célja a tanulással?
4. Mely tényezők, körülmények segítették a megvalósításban?
5. Mely tényezők, körülmények jelentettek akadályt?
6. Sikeresnek tartod-e a megvalósítást?

Segítségül a gondolkodáshoz az alábbiakban egy interjút találsz, amelyben hasznos infor-
mációk, kérdések olvashatók.

„Vallom az egész életen át tartó tanulás fontosságát” 
– többek között ez Pappné Majzik Ilonának, … a véleménye is, aki nemrég vette át a Deb-
receni Egyetem Bölcsészkarának záróünnepségén a felnőttképzési és művelődési mene-
dzseri egyetemi kitüntetéses, vörös diplomáját. 
Eme jeles alkalom kapcsán kérdeztük önmagáról, tanulmányiról, terveiről. 

– 34 éve dolgozol…, milyen indíttatásból határoztad el, hogy tanulsz? 

– Mivel az ember élete folyamán agytérfogatának csak néhány százalékát használja, a 
tanulás bármely életkorban csak döntés kérdése. A felgyorsult technikai fejlődés, a piac-
gazdaság térhódítása, a munkanélküliség megjelenése, a globalizációs folyamatok szüksé-
gessé teszik az egész életen át tartó tanulás eszméjének és gyakorlatának elfogadását. Az 
én esetem mégis rendhagyó. Annak ellenére, hogy eddig az ún. reálszférában, a villamos-
energia-iparban dolgoztam, mindig volt egyfajta humán érdeklődésem. Miután gyerme-
keim – akiket egyedül neveltem – boldogulási lehetőséget, fejük fölé fedelet kaptak, úgy 
gondoltam, hogy eljött az én időm, és a spontán művelődést felváltom az iskolarendszerű 
képzéssel. 2000-ben személyügyi szervező diplomát szereztem a Pécsi Janus Pannonius 
Egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Intézetében. 

– Ekkor miért éppen Pécset választottad, mikor az Debrecenhez képest az ország másik végében van? 

– Szeretek az emberekkel törődni, valószínűleg a gondjaikkal való azonosulás, az örö-
meikben való osztozás érzése késztetett arra, hogy évtizedeken át felvállaljam például a 
bizalmi szerepet. 
A Pécsi Egyetem személyügyi szervező szakán sajátíthattam el az emberi erőforrás mene-
dzselésének tudományát. 
A másik ok egyszerűen csak az, hogy pécsi diák akartam lenni, így aztán nagymama lé-
temre diákjeggyel utazhattam Pécsre, ahol akkoriban az egész családom élt, élén Dávid 
unokámmal, aki ez év őszétől nyűvi az iskolapadot. 

– Hogyan kerültél a Debreceni Egyetem Bölcsészkarára? 

– Egyfelől mindenképpen követni szerettem volna a családi hagyományokat, hiszen 
apám, akit még gyermekkoromban tragikus körülmények között vesztettem el és mind-
végig példaképem volt –, valamint apai nagyapám, és dédapám is egyetemet végeztek. 
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Másfelől mágikus erővel vonzottak a Debreceni Egyetem ódon falai, ahol ha fáradt vagy 
ideges vagyok, percek alatt felüdülök, végigfut ereimben a „tudomány” közelségének 
bódító érzése, amely a diákok zsongásából és a könyvek jellegzetes illatából táplálkozik. 
Végül úgy gondoltam, egy új szakon szélesebb körű műveltségre tehetek szert, mintha a 
humán menedzser szakot választanám, még olyan áron is, hogy két év helyett három évig 
kell tanulnom. 

– Szükséged volt-e a diploma megszerzéséhez valamilyen nyelvvizsgára? 

– Mivel a gimnáziumban latint és oroszt tanultam, az alapokról indulva kellett kezdenem 
az általam választott nyelvet, a németet, melyből középfokú szóbeli és alapfokú írásbeli 
vizsgát tettem. Időközben azután rá kellett döbbennem, hogy az angol a felnőttképzés és 
a munkahelyi elvárás nyelve, ezért rövidesen, legalább társalgási szinten szeretném azt is 
elsajátítani. 
[…]

– Mi a legfontosabb, amit az elmúlt években megtanultál? 

– Minél többet tanul valaki, annál jobban érzi, hogy milyen kevés az a tudás, amit a halan-
dó ember röpke élete folyamán magáénak mondhat, ezáltal bölcsebbé, szerényebbé válik. 
A személyügyi szervező szakon a hallgatók elsajátítják a rendszerszemléletű gondolko-
dást, a problémamegoldó képesség fejlesztését, a beállítódásokkal, szerepekkel szembeni 
ellenállás kezelését, a modern munkavállalói kompetenciákat, és így tovább. A felnőttkép-
zési és művelődés menedzser szakon az egyetemes és nemzeti kultúra, művészetek, ha-
gyományok, tudományok stb. csodálatát, a jövő évezred jelszavát: Gondolkozz globálisan 
és cselekedj lokálisan! 
A legfontosabb tanulság számomra mégis általában az ember szeretete és tisztelete, ez a 
műveltség biztos jele, amelyhez nem kell, és nem elég a diploma. 
I. A
(Forrás: „Forró drót” újság 9. évf. 7–8. sz.)
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D1 B) A ZSOLNAYAK (A jÓ PAP IS HOLTIg TANUL)
Az alábbiakban a pécsi Zsolnay család történetéből olvashattok. A tanulmányrészlet olva-
sása után a következő feladatokat végezzétek el:

1. Készítsétek el a tanulmányban szereplő nemzedékek családfáját!
2. Osszátok szét a csoport tagjai között az egyes családtagokat, és a kiválasztott személy-
lyel kapcsolatban a következő kérdésekre válaszoljatok!

a) Milyen változás, milyen körülmények váltották ki a döntést a tanulásról?
b) Mit, hol, kitől tanult? A tanulás mely formáját választotta?
c) Mi volt a célja a tanulással?
d) Mely tényezők, körülmények segítették a megvalósításban?
e) Mely tényezők, körülmények jelentettek akadályt?
f) Sikeresnek tartod-e a megvalósítást?

3. Mivel vitte előre az egész család történetét az egyes emberek döntése és cselekedete? 
Az egyéni kérdések megválaszolása után közösen mérlegeljétek ezt a szempontot.

Jávor kata
a zsolnay család

[…] A Zsolnay gyárat megalapító Zsolnay Miklós (1800–1880) eredetileg rőföskereskedő Pé-
csett. 1828-ban Pécs főterén az új idők szellemét idéző „Amerikaihoz” néven „Norimbergi- 
és rövidáruüzlet”-et nyit. Háza és boltja a város főterén áll, s a pécsi tősgyökeres polgárok, 
az ún. „tükék” szokásához igazodva szőlőt is vásárol. Egy pécsi gimnáziumi tanár lányát, 
Ballay Terézt veszi feleségül – házassága azt jelzi, hogy a pécsi társaság elfogadta. Házas-
sági „mobilitása” stabilizálja a már egyéni szinten megkezdett felemelkedését. A házassági 
tanúk társadalmi státusa – Miklós tanúja mézeskalácsos mester, feleségéé patikus – azt 
jelzi, hogy Pécsett ekkoriban még nem vált el egymástól a helyi polgárság társadalma 
és a modern hivatások világa. Üzletének névválasztása összhangban van üzletvezetése 
dinamizmusával, s a család az 1850-es évekre a vezető pécsi középpolgárok sorába emel-
kedik.
Ambíciói gyermekei taníttatásában tetőznek. Nagy anyagi áldozatokat hoz, hogy a tár-
sadalmi előrelépést számukra már indulásukkor biztosítsa. Hat fiának a „diverzifikálás 
elve” szerint választ pályát, így az utódok pályaválasztása a család anyagi és társadalmi 
emelkedését is szolgálta. Hat fia közül a legidősebbet, Ignácot gazdatisztnek, Cölesztint 
katonatisztnek, Györgyöt jogásznak taníttatja, míg három másik fiát kereskedői pályára 
szánja. Közülük a legtehetségesebbet, Vilmost, aki festőművész szeretne lenni, e pályától 
eltiltja, és a bécsi Polytechnikumba küldi.
A legidősebb fiú, Ignác (1826–1890, Bukarest) Bem tábornok hadsegédjeként részt vesz 
a magyar szabadságharcban. A bukás után követi Kossuthot a török emigrációba, majd 
kalandos, Romániát is érintő hazatérése után apja Magyaróvárra, a Mezőgazdasági Aka-
démiára íratja be. Itt kiválóan végzi tanulmányait, s nyaranta egy szlavóniai főúri birtokon 
végez gazdatiszti gyakorlatot.
Magyaróvári tartózkodása idején egy iskolai kirándulás alkalmával eljut a Szigetvár mel-
letti Lukafára, s egy ottani fazekasműhelyben járva, megnyeri tetszését ez a munka. Apja 
üzletében csehországi kőedényeket és üvegárut is árulnak, s ennek kapcsán felmerül ben-
ne a gondolat, hogy „célszerűbb lenne, ha ők gyártanák és egyidejűleg árusítanák is azo-
kat”. Ignác Széchenyi eszméinek hatása alatt állva, amúgy is a hazai ipartelepítés gondola-
táért lelkesedik, s ez most egy önálló kőedényüzem beindításának tervében ölt testet. „A 
feltartóztathatatlan haladás korát éljük” – írja. Lukafára megy egy évre, hogy elsajátítsa a 
fazekasmesterséget.
Apja támogatja e tervekben fiát. 1851-ben telket vásárol Pécs külvárosában, amelyen ége-
tőkemence is van. Ignác még vissza sem tér Pécsre, amikor apja, 1852-ben, engedélyt kér 
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a várostól, hogy e telken „egy kőedénygyárat építhessen”. Ez lesz a későbbi Zsolnay gyár 
alapja. Még ugyanebben az évben, Ignác hazatérése után, megvásárolja a Lukafán idő-
közben eladóvá vált kőedény-manufaktúra felszerelését, és e telekre szállíttatja. 1853-ban 
visszavonul, rövidáru-kereskedését, apai örökrész címén Vilmos, kőedény-manufaktúrá-
ját pedig Ignác fiának adja át, 1854-ben a nevére íratja ezt a mintegy 10 000 forintot érő kis 
üzemet.
A jó üzleti érzékű apa nem véletlenül segíti fiát terve megvalósításában, mivel ez az a 
korszak, amikor a polgári háztartásokban az ónedényt a cserépedény divatja váltja fel. Ő 
maga 1853-ban visszavonul. Zsolnay Miklós tipikus képviselője a működését 1830 előtt 
kezdő, „a vállalkozók előfutárának” nevezett ipartelepítő nemzedéknek. A 10 000 forintos 
induló tőkét egyébként minden fiának biztosítja.
Ignác tíz éven át vezeti üzemét. Az általa készített kiváló minőségű terrakották, amelyek a 
mai napig több pécsi ház homlokzatán láthatók, árulkodnak tehetségéről. A körülmények 
kedvezőtlen összejátszása és az alkatából hiányzó küzdőképesség miatt azonban annyira 
eladósodik, hogy 1863-ban csak öccse, Vilmos kölcsöne menti meg az elárverezéstől. A 
bukásba belejátszhat az is, hogy Ignác 1862-ben Pécsi Iparlapok címen igen színvonalas, de 
anyagilag sikertelen újságot alapít, amely csak két számot ér meg.
1864-re a kőedény-manufaktúra edénykészítő fazekasműhellyé hanyatlik vissza. Ekkor 
már csak egy-két emberrel dolgozik a kis üzem, s gyártmányai nem érik el az egykori 
lukafai gyár termékeinek színvonalát sem. Ignác 1865-ben kiválik a vállalkozásból, és Bu-
karestbe költözik. Öccse, Vilmos veszi át tőle a fazekasműhelyt, hogy az ipartelepítésbe 
beleölt családi pénzt és munkaenergiát megmentse.
Vilmos (1828–1900) 11 éves korától apja rövidáru üzletében inaskodik, 15 évesen szabadul, 
majd 1844–47 között a bécsi Polytechnikum kereskedelmi tagozatára jár. Ennek „kiváló” 
befejezése után a bécsi Martin és Bauer cégnél, majd frankfurti, drezdai és müncheni 
kereskedőknél praktizál. Az 1848-as szabadságharc idején már Pécsett van, apja mellett 
dolgozik a boltban, s a nyelvében még német ifjú a magyar függetlenség gondolatáért lel-
kesedve nemzetőr lesz.
A család történetében végig figyelemre méltóan fonódnak össze a magyar, a német, illetve 
a Monarchiához kötődő szálak. A német öröklési szokásnak megfelelően, Zsolnay Mik-
lós gyermekei apjuktól még életében megkapják örökségüket. Vilmos hatévi, apja mellett 
végzett munka után 1853-ban, 25 éves korában kapja meg a Fő téri, 10 000 forint érté-
kű rövidáruboltot. Ugyanebben az évben megnősül, felesége a szlavóniai Vinkovcéről, 
ugyancsak jól menő kereskedőcsaládból származó Bell Teréz. Feleségében őt mindenben 
támogató társra talál. Házasságukból három gyermek születik: Teréz, Júlia és Miklós.
Zsolnay Vilmos házasságkötése után rövid európai körutat tesz, majd nagy energiával 
veti bele magát az üzleti életbe. Az apjától örökölt bazárt Pécs és a környék első boltjává 
fejleszti. A rá később is annyira jellemző ambiciózusságának megfelelően, apjától mindjárt 
az átvételkor 5000 forint kölcsönt vesz fel 5 százalékos kamatra, hogy bővítse a kereske-
dést. Megvásárolja a szomszéd telket, és egy bécsi építész tervei szerint néhány év alatt 
háromemeletes épületté fejleszti az örökölt üzletet, egy üveges átjáróval is megtoldva. A 
kis rövid- és játékáruboltot valódi nagykereskedéssé fejleszti. „Bazár”-jában kapható por-
celán, fajansz, üveg-, és lakatosáru, szerszám, templomi felszerelés, hangszer, tükör, csil-
lár, képkeret, tapéta, szőnyeg, majd egy gazdag bútorrészleg is, s mindehhez megszerzi a 
„nagy trafikjogot” is. Az anekdota szerint polgártársai, akik hiánycikket próbálnak talál-
ni boltja széles árukínálatában, csak többnapi vizsgálódás után találnak egyet, mégpedig 
a pipaszurkálót. A történet feljegyzője hozzáfűzi: „Másnap már több tucat pipaszurkáló 
volt Zsolnaynál kapható.” Megrendeléseivel a legjobb nagykereskedőkhöz, a legismertebb 
gyárakhoz fordul. Egy késői Zsolnay leszármazott családi ereklyeként őriz egy ebből a ba-
zárból való néhány centiméteres, selyembe kötött, aranybojtos mintakönyvecskét, amely 
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több száz selyemmintát tartalmaz, beleértve a legjobb francia selyemgyárak kínálatát is. 
Vilmos tekintélye és vagyona folyamatosan növekszik.
Főtéri üzletébe 1866-ban társként veszi be öccsét, Imrét (1837–1896), és a bútorrészleg ve-
zetésével bízza meg. Imre apai örökségét, 10 000 forintot hozza a vállalkozásba, majd szűk 
évtized múlva, 1875-ben kiválik a családi vállalkozásból, és önálló bútorüzletet nyit. A 
Bazár egyébként Vilmos más irányú elfoglaltságai miatt hanyatlásnak indul.
Ez az új elfoglaltság nem más, mint az a kis csődbe jutott keménycserép manufaktúra, 
amelyet Vilmos, 1865-ben, minden előképzettség nélkül vesz át bátyjától, s amely felé egy-
re inkább fordul érdeklődése. Ezzel az átvétellel elindul a magyar ipartörténet egyik leg-
fényesebb fejezete. Az átvétel után kénytelen lezárni a kis manufaktúrát, s a szünet után 
is csak igen szerény keretek között indul újra a munka, mivel ahhoz a szakismeretek, az 
idő, a pénz és a nyersanyag egyformán hiányoztak, 1865-ben apósához megy Vinkovcéra 
3000 forint kölcsönt kérni, hogy egyáltalán elindulhasson az üzem. Bár ekkor még az áru-
házat vezeti, 1866-ban 6 hónap alatt nyolcvannál is több anyagkísérletet végez, hogy „honi 
nyersanyagot” találjon, amely termékei olcsóságát biztosíthatná.
A gazdasági környezet igen kedvezőtlen, amelyben Zsolnay Vilmos a gyártás megindítá-
sakor találja magát. A kiegyezés körüli években a kerámiaipart még nem érinti a moder-
nizáció. A vámhatárok eltörlése következtében olcsó osztrák és cseh porcelán árasztja el 
az országot. Zsolnay Vilmos kezdetben csak folytatja az Ignác által megkezdett termelését, 
terrakotta csöveket és olcsó használati edényeket gyárt. Azonban hamarosan felismeri, 
hogy életképességet kizárólag minőségi átalakulással szerezhet magának. 1868. évi ang-
liai útjának tapasztalatai megerősítik abban, hogy külföldi piacot az általa eddig termelt 
használati edénnyel nem, csak díszmű- és luxusáruval tud szerezni, s ezzel végleg ebbe az 
irányba fordul.
[…]
A vasútépítések következtében felgyorsuló ipari fejlődés, s francia–porosz háborúnak 
köszönhető konjunktúra ráébreszti Zsolnayt az iparban rejlő profitszerzési lehetőségre. 
Ekkor bányaműveléssel, vasútépítéssel, erdőkitermeléssel, csontliszt- és cementgyártással 
kísérletezik. Üzleti mellékvállalkozásai mind azt a célt szolgálják, hogy a kerámia-üzem 
anyagi alapját megteremtsék.
Végre elérkezettnek látja az időt, hogy a fazekasműhely és a kertészet helyén olyan „ke-
rámiai üzemet” építsen, „amely minden tekintetben megfelel a mai követelményeknek”. 
Érzékeli az 1860-as évek második felének nagy gazdasági fellendülését: „Az üzletmenet 
jelenleg ugyan gyenge, az idő azonban nagyon alkalmas nemzeti iparunk fejlesztésére” 
– írta ekkor. 1868-ban engedélyt kér és kap a várostól, hogy „Első Pécsi Cement, Chamott 
és Tűzálló agyagáruk” címen gyárat alapítson. A pécsi polgárok megmosolyogják, afféle 
csodabogárnak tartják a gyárába szerény fogatán este még visszatérő, munkászubbonyos 
Zsolnay Vilmost. Ahogy egy barátja írja névnapi köszöntő versében: „Sokan félreismer-
nek téged / s kitartó bátor küzdelmedet / a honi iparért „bogárnak” vélik csupán”.
„Óriási áldozatokat hoztam a gyárért … amíg olyan üzemmé fejlesztettem, ami méltó re-
ményeinkhez” – írja 1871-ben öntudatosan és a visszacsábítás szándékával Ignácnak. Vil-
mos mindig családi vállalkozásban gondolkodik, akárcsak e korszak „előfutár”-nak neve-
zett többi vállalkozója.
1872-ben már 30-32 munkást foglalkoztat. Az 1873. évi Bécsi Világkiállításon elért első iga-
zi sikere mérföldkő, igazolja, hogy jó úton jár, s ez további lendületet ad neki. Díszműáruja 
eredetisége felkelti a külföldi szakemberek figyelmét, s annyi megrendelést kap, hogy nö-
velni kell a gyár kapacitását. Angliából, Franciaországból, Oroszországból, sőt Amerikából 
is jelentékeny megrendelések jönnek. Ebben az évben részt vesz az Ipartestület pesti ki-
állításán, itt ezüstérmet nyer. 1874-ben kiköltözik a gyárba, hogy enyhítsen állandó idő-
zavarán. Teréz lánya vele megy, „hogy ellássam a háztartást”, s nyáron felesége is követi. 
Ugyanebben az évben, tanulmányait befejezve, alig 16 éves Miklós fia is megjön Grazból, 
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aki apjának ettől kezdve komoly támasza lesz. Lassanként leveszi a gyár kereskedelmi 
vezetésének terhét apja válláról, addig is hol az üzletben, hol a gyárban helyettesíti apját. 
Felesége, sőt idős apja is segít az üzletben, hogy tehermentesítsék őt.
[…] Lázasan kutat, önképzésnek veti alá magát, miközben a gyárszervezéssel kapcsolatos 
gondok is az ő vállát terhelik. Teréz leánya visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy apja éjsza-
kába nyúlóan tanul és kísérletez, kémiaórákat vesz egy neves pécsi gyógyszerésztől, de 
nem szégyell tanulni saját német és horvát szakmunkásaitól sem. Az önképzést és a kuta-
tást a haláláig sem hagyja abba.
[…] Sokáig, még az 1890-es évek elején is, kétharmad részben külföldiekből áll a gyár 
munkásállománya. Német mérnök tervezi a különleges teljesítményű kemencét, német 
származású a gyár igazgatója az induláskor és egészen 1872-ig, amíg saját kémiai-tech-
nológiai tudását olyan szintre nem fejleszti, hogy maga igazgassa gyárát. De dolgoznak 
itt dán, olasz és holland majolikafestők is, a gyár állandósult építkezésein pedig igen sok 
olasz kőművest és pallért foglalkoztat.
Míg kezdetben hívásra jönnek a külföldi szakmunkások, később már maguktól, a gyár 
hírneve vonzására érkeznek. Az idegenből jött munkások számára Zsolnay Vilmos mun-
káslakásokat épít, ami ekkortájt új szolgáltatásnak számít. A szakmunkás-utánpótlást biz-
tosítandó, 1886-ban iparostanonc iskolát állít fel a gyár területén, ahol ebben az évben 88 
növendék, nagyrészt a gyár munkásainak gyerekei nyernek képzést. A képzés ötéves, s az 
órák felét, amely a munkaidőre esik, Zsolnay Vilmos meg is fizeti nekik. Egész munkásdi-
nasztiák nevelődnek ki Zsolnaynál. Eléri, hogy az 1890-es évek végére a gyár munkássága 
már többségében hazaiakból, „sőt jórészt gyári kiképzésűekből áll”.
[…] Heroikus küzdelmet folytat, hogy a gyártás technológiai színvonalának és volume-
nének emelésével párhuzamosan megteremtse a gyár sajátos profiljához elengedhetetlen 
művészi-kulturális miliőt. […]
Zsolnay Vilmos nem egyszerűen tőkés vállalkozó, hanem szenvedélyes keramikusmű-
vész is. Ezernyi kísérlete 1876-ban végre fényes eredményt hoz: megszületik a Zsolnay-
féle porcelán-fajansz, amelyhez kikísérletezi a magastüzű mázfestési eljárást is. De tovább 
kutat, s ehhez társat is talál egy kiváló kémikus, Wartha Vince személyében. Európa ke-
ramikusai egymással versengve keresik annak a fémfényű máznak a titkát, amelyet a 
középkori mór mesterektől eltanulva utoljára a reneszánsz olasz mesterei ismertek. A két 
tudós egymást megtermékenyítő kutatásának eredményeképpen Wartha újra feltalálja, 
Zsolnay pedig tökéletesíti e mázt, melyet eozinnak neveznek el. Ezzel a magyar kerámia 
a világ élvonalába kerül.
[…] Zsolnay Vilmos sikerében alapvető fontosságú az innováció. Nagy jelentőségű talál-
mányai segítségével iparágában a technikai fejlődés élére kerül, és sikerül nemzetközileg 
is versenyképes kerámiát előállítania. Az igazi áttörést az 1878-ban megrendezett pári-
zsi világkiállítás jelenti számára. Itt kerámiája aranyérmet nyer, a francia kormány pedig 
becsületrenddel ismeri el tevékenységét. A Zsolnay-kerámia ezzel betör a világpiacra. A 
siker nem lebecsülendő velejárója a rengeteg külföldi megrendelés, amelyek legyártása a 
következő év második feléig tart. Az üzemet tehát megint bővíteni kell.
[…].
 „Kockára tettem mindent, hogy teljesítőképességemet fokozzam” – írja.
Zsolnay Vilmos gazdag fantáziája és kutatószenvedélye nem engedi, hogy megálljon. A 
kísérletezéssel akkor sem hagy föl, amikor az már a gyártás zavartalanságát veszélyezte-
ti. „Az egyhangú termelés elviselhetetlen volt szenvedélyes, kutató természetének” – írja 
leánya. Munka-ethoszaként maga is ezt fogalmazza meg: „Nem ösztökélt soha a nyerész-
kedés vagy becsvágy… nem vágyom sem pénzre, sem egyébre. Belső kényszer sarkall 
munkára és alkotásra.” […]
Munkássága lassan hazájában is elismerést hoz számára, sőt még Pécs városának az ér-
deklődését is felkelti. Amikor a király meglátogatja a gyárat, megjelenik ott „egész Pécs” is.  
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Egyszerre mindenki látni akarja a gyárat. Teréz lánya írja, hogy ezekben az időkben éven-
te 5-600 vendéget kellett fogadniuk.
Hazájában Zsolnay Vilmos épületkerámiája, az általa kikísérletezett kiváló minőségű, 
fagyálló pyrogránit teszi igazán híressé. A 19. század utolsó évtizedének nagyszabású 
budapesti építkezéseit igen tehetséges építőművészek teszik magas színvonalúvá. Ybl, 
Steindl, Lechner épületeitől a Zsolnay-kerámia szinte elválaszthatatlan. […] E reprezen-
tatív épületek a polgárosodó Budapest lenyomatai, amelyek nem nélkülözhetik Zsolnay 
világhírű eredményeit.
[…] 1896-ban és 1897-ben annyira élre tör, hogy az egykori 60. hely után e két évben Pécs 
első adófizető polgára lesz.
A gyár története, mint általában a legnagyobb szellemi befektetést kívánó szakmáké, egy 
többlépcsős családi befektetés eredménye, s ehhez gyermekei nemzedékének teljesítmé-
nye is szervesen hozzátartozik. Zsolnay Vilmosnak a gyermekeibe való „kulturális befek-
tetés” szokatlan mértéke nemcsak az igényes apa gesztusa, de fontos része a teljesítmény 
maximalizálására törekvő racionális vállalkozói magatartásnak is. Kora ifjúságuktól a 
megfelelő irányba fejleszti gyermekei művészi tehetségét. […]
Gyermekei élete már kora ifjúságuktól összeforr a gyár életével: „egész lelkünkkel csügg-
tünk az ő művén”. Nevelésük fontos kulturális eleme a külföldi utazás is. A Monarchia 
még számukra is otthonos közeg, ismerősökkel, hosszas tartózkodásokkal. Zsolnay két 
leánya számára a minőségi ugrás 1877-ben, Bécsben következik be, ahol hónapokon át az 
Iparművészeti Múzeum tárgyait tanulmányozva, másolva, „eddig nem sejtett új világ” tá-
rul eléjük. A gyár termékeinek művészi színvonalára nézvést mérföldkő, amikor Teréz és 
Júlia, 1874–75-től bekapcsolódnak a gyár alkotómunkájába, és a legjelentősebb tervezőivé 
válnak.
A tervezéssel eleinte csak próbálkozó Teréz lányában (1854–1944) apja így éleszti az am-
bíciót: „A küldött rajzok … nagyon tetszenek, igaz örömet szereztél velük … Folytasd ezt 
az irányt, sokat várok tőle!” Apjuk tanácsára lányai az 1870-es évek második felében a 
környék népi cserépedényeit és textíliáit kezdik gyűjteni, mely foglalatosság Teréz életre 
szóló szenvedélyévé válik. E magyaros motívumkincs ihleti majd terveit, és ez a Zsolnay-
kerámia egyik meghatározó stílusvonulatává válik. Teréz 1881-ben férjhez megy, de a ter-
vezést ezután sem hagyja abba. Öt gyermeke születik: Tibor, Teréz, Zsolt, László, Margit, a 
gyárat majd továbbvivő negyedik generáció. Teréz később szülei háztartásának vezetését, 
a gyári vendégfogadást és reprezentációt veszi át, amire igen nagy szükség van, bár ez 
művészi ambíciói feladásával jár. Több évtized kihagyása után 1922-ben, 68 évesen tervez 
ismét, s ezúttal utoljára, az immár unokái által vezetett gyár számára.
Húga, Zsolnay Júlia (1856–1950) az erősebb tehetség. Bécsi tartózkodása során fedezi fel a 
keleti kultúrák sajátos motívumkincsét, amely életre szólón megragadja. Münchenben fes-
tészetet is tanul. Férjhezmenetele (1883), és hat gyermekének (Júlia, Lívia, Wanda, Miklós, 
Tádé, Márta) megszületése mellett is elsősorban a gyári tervezésnek szenteli életét. Júlia íz-
lésének alakulása korszakokat jelent a gyár termékeiben. Így például a perzsamintás majd 
a japán korszaka, készletek, megrendelések egész sorát indítja meg. 1895-ben abbahagyja 
gyárbeli iparművészeti tevékenységét, majd visszamegy négy évre Münchenbe festésze-
tet tanulni, s ezután már csak a festésnek él.
Zsolnay Vilmos fia, Miklós (1857–1922) a grazi Technische Hochschule kereskedelmi ta-
gozatán 1874-ben fejezi be tanulmányait, s utána sorra járja Európa nagyvárosait. 17 éves 
korától a gyárban dolgozik, először apja oldalán tevékenykedve, majd a gyár kereskedelmi 
vezetőjeként. 1896-tól ügyvezető igazgató, 1897-től cégvezető, apja halála után pedig kizá-
rólagos tulajdonosként vezeti a gyárat. 
[…] Ám Zsolnay Miklós nem egyszerűen utazik, ő otthon van Európában. A Zsolnayak 
harmadik nemzedéke, az „örökösök” nemzedéke, az apjuktól tanult módon, és több-nyel-
vűségüknek köszönhetően  maguk is a legújabb nyugat-európai újítások, szellemi áram-
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latok importőrei lesznek. Érthető tehát, hogy az európai szecesszióval egy időben, és nem 
utánérzésként jelentkezik-e stílusirány a gyár termékeiben, s emelkedik ezáltal is világ-
színvonalra.
[…] Zsolnay Vilmos egész történetében a körülményeket tudatosan a saját céljai szolgála-
tába állító vállalkozói magatartás mellett egy sajátos polgári értékrend és életmód körvo-
nalazódik, amely tulajdonképpen két korszak határán áll. Eszmevilága sok tekintetben a 
reformkori romantikus liberalizmusban gyökerezik, barátaival a haladásról, az emberiség 
fejlődéséről beszélget, a természetért lelkesedik, sok kozmopolita és prekapitalista vonás-
sal, miközben a kapitalizmus előfutára. Polihisztor természete és, ahogy leánya nevezi, 
„túlcsordult kehely” volta a 19. század elejére jellemző. Gyermekei apjuk „teljességének” 
már csak egy-egy részletét tudják továbbvinni. Vilmos hisz a társadalom stabilitását adó 
eszmékben, a hazában és családban, a feljebbvalónak való engedelmességben, az időseb-
bek tiszteletében. Istenfélő is természetesen, ám ez a vonása nem igazán hangsúlyos a 
saját erejére támaszkodó, vállalkozó polgárnál. A munka mellett a család áll életének kö-
zéppontjában, az üzletért való állandó fáradozást a családra hivatkozva igazolja. „Engem 
mindig csak egy gondolat vezérelt, naggyá tenni a nevünket, és felemelni a családunkat” 
– írja. Családjához való viszonya korántsem egyszerű. Amennyire igaz, hogy életét család-
ja szolgálatába állítja, nem kevésbé igaz az az állítás is, hogy családja életét sok tekintetben 
a gyár életének rendeli alá. Szinte zsarnoki módon irányítja családtagjait. Teréz lánya ezt 
így fogalmazza meg: „Nagy önfeláldozást, alázatot kívánt… a gyár az egész családtól”.

Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. 
HVG Könyvek. HVG Kiadói Rt., KFKI Csoport, 2004.
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D2 A) TANULÁSRA íTÉLT TÁRSADALOM? 
(A jÓ PAP IS HOLTIg TANUL)

1. Az alábbiakban egy konferencia részleteit olvashatjátok. A szöveg értelmezése alapján 
határozzátok meg a következő fogalmakat!

– tanuló társadalom – tudás alapú társadalom
– nyitott iskola
– felnőttoktatás
– formális iskola
– nem formális tanulás

2. Az egyik megszólaló, Halász Gábor egy megtörtént esetet mond el, amikor a saját élete 
adott lehetőséget arra, hogy kutatóként is egy csoport tanulási folyamatát figyelje meg. Ke-
ressetek hasonló tapasztalatot a saját életetekből, vagy ismerőseitekéből, tehát olyat, ami-
kor a körülmények megváltozása miatt valakiknek együtt új megoldást kellett kitalálniuk. 
Mit tanultak meg az érintettek ebben a helyzetben? Az olvasottakat saját tapasztalataitok-
kal is egészítsétek ki.

tanulásra ítélt társadalom?
részletek a „nyitott iskola – tanuló társadalom” című konferencia pódiumvitájából

az országos közoktatási intézet 2003 októberében konferenciát rendezett az élethosz-
szig tartó tanulásról nyitott iskola – tanuló társadalom címmel. az alábbiakban rész-
leteket közlünk a konferencia pódiumvitájából, amelynek a rendezők a tanulásra ítélt 
társadalom címet adták. a vita résztvevői egyrészt arról beszélgettek, mennyire tekint-
hető tanuló társadalomnak a mai magyarország, másrészt érintették azt, hogy mely ré-
tegek nem tudnak az élethosszig tartó tanulás részeseivé válni. a beszélgetés harmadik 
nagyobb témája, hogy mit kell tennie a közoktatásnak annak érdekében, hogy a mai 
tanulókat felkészítsék az egész életen át tartó tanulásra.

A beszélgetés résztvevői: Takáts Ágnes Ildikó, a Budapesti Elektromos Művek munka- és 
szervezetpszichológusa; Thun Éva, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai 
Intézetének oktatója; Loboda Zoltán, az Oktatási Minisztérium Eurydice-képviseletének ve-
zetője; Zsolt Péter, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szociológia Tanszékének 
oktatója és Halász Gábor, az Országos Közoktatási Intézet főigazgatója. A pódiumbeszélge-
tés moderátora: Schüttler Tamás, az Új Pedagógiai Szemle főszerkesztője.

Amikor ennek a pódiumbeszélgetésnek a témájáról beszélgettünk, sokat gondolkodtunk azon, hogy 
a cím után felkiáltó- vagy kérdőjelet tegyünk. Azért döntöttünk a kérdőjel mellett, mert úgy véltük, 
a beszélgetésnek kell megválaszolnia azt, hogy beszélhetünk-e tanuló társadalomról, beszélhetünk-e 
igazán arról, hogy egyre több ember ismeri fel az egész életen át tartó tanulás fontosságát. Beveze-
tésképpen még egy rövid történet: amikor a konferencia sajtótájékoztatóját szerveztük, a meghívandó 
újságírók visszakérdeztek: ugye ez egy felnőttoktatási konferencia? Pontosítani kellett, hogy ez a kon-
ferencia korántsem csak a felnőttoktatásról szól, hanem arról is, hogy a közoktatás miként készítheti fel 
a folyamatos tanulásra a ma iskolapadban ülő gyerekeket, hogyan tudja elfogadtatni az érintettekkel, 
hogy a formális iskolai képzés lezárulásával korántsem ér véget a tanulás. Ennek a szemléletnek a 
jegyében fogalmaztam meg a beszélgetés kérdéseit.
Mennyire tekinthető Magyarország tanuló társadalomnak? Mennyire érezhető a mindennapok vilá-
gában, a gazdaságban a tanulás kényszere?
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thun éva: Tetten érhető a tanulás, bár azt hiszem, a tanulás fogalmát sokszínűen kell 
értelmeznünk, nem feltétlenül csak strukturált iskolai keretben kell elképzelnünk. A ma-
gyar társadalom nemcsak a gazdaságban végbemenő folyamatok, hanem az állampolgári 
részvétel miatt is tanulásra kényszerített. Ezt gyakorta elfelejtjük, és a tanulást, még az 
állampolgári léthez szükséges tudást is csak az iskolai keretek között akarjuk elsajátítani, 
holott tizenvalahány éve folyamatosan tanuljuk. A nem formális tanulás jelentőségét ke-
vésbé tanulmányozzuk, pedig a magyar állampolgárok a polgári tudás zömét azért folya-
matosan elsajátították, hogy a gyorsan változó társadalmi környezetben élni tudjanak.

loboda zoltán: A feltett kérdések megválaszolása előtt fontosnak tartom, hogy megfogal-
mazzuk, mi is valójában a tanuló társadalom, amelyet különböző szövegekben gyakorta 
együtt használunk a tudás alapú társadalom fogalmával. A tanuló társadalom az, ahol a 
tanulás valamely formájának értékképző jelentőséget tulajdonítanak. Vagyis bármilyen 
tanulásban való részvétel értéket, előnyt jelent azokkal szemben, akik nem vesznek részt 
semmiféle tanulási tevékenységben. S itt a tanulási tevékenység fogalmába nemcsak a 
formális, hanem a nem formális keretek között végbemenő tanulást is értjük. Tanulásra 
kényszerített-e a társadalom? – hangzott a kérdés. A CEDEFOP az Európai Unió Statisz-
tikai Hivatalával együtt az uniós tagországok felnőtt lakossága körében végzett felmérést 
arról, hogy mennyire tartják fontosnak a tanulást. A megkérdezettek 70 százaléka tartja 
fontosnak, illetve érzi úgy, hogy ezzel valamilyen jelentős előnyhöz lehet jutni. Ez a ta-
nuló társadalom, amikor az egyének felismerik, hogy a tanulással értékhez, előnyökhöz 
jutnak.

takáts ágnes ildikó: Némiképp másként látom ezt, mivel a munkavállalók oldaláról szem-
lélem a kérdést, velük vagyok napi kapcsolatban. A verbalitás szintjén mindenki pontosan 
tudja, hogy miért kell tanulni, mint ahogy azt is tudja, hogy az iskolai bizonyítvány csak 
jogosítvány arra, hogy képesek legyünk tanulni. Ezen a szinten mindenki tudja, hogy az 
iskolában megszerzett tudás kevés ahhoz, hogy valaki a munkahelyen megállja a helyét. 
Ma egy munkavállalónak számtalan készségre van szüksége, melyek fejlesztéséhez való-
jában nincs iskola, illetve ha van, akkor az valami nagyon zengzetes, hangzatos, csillogó 
tréning, többnyire Amerikából, és nem igazán felel meg a helyi viszonyoknak, a magyar 
gazdaság feltételeinek.

Nincsenek meg azok a tanulási formák, lehetőségek, tartalmak, amelyek az emberek, a munkavállalók 
valóságos szükségleteit elégítik ki?

takáts ágnes ildikó: Hiányoznak azok a tanulási formák, amelyekkel egy munkavállaló 
alkalmasabbá válik arra, hogy olyan munkakört, olyan céget találjon magának, ahol bol-
dogan dolgozik, és jól érzi magát.

halász gábor: Ha a magyar társadalom nem lenne tanuló társadalom, akkor már rég nem 
létezne, összeomlott volna. Magyarország egy sor hatás eredményeként vált tanuló tár-
sadalommá. A hetvenes-nyolcvanas években tízezrek váltak kőművessé, áccsá, vízveték-
szerelővé, amikor a házukat saját maguknak kellett felépíteniük. Ugyancsak sokan élték 
át a tanulás kényszerét a kilencvenes évek elején, amikor másfél millió ember veszítette 
el a munkáját, s számtalan új dolgot, foglalkozást kellett megtanulniuk. Ha nem tanul-
tak volna, akkor nem tudni, mi lett volna ezzel a sokasággal. De a mi szféránkból, az 
oktatásból is hozhatunk példát. Amikor tantestületek ezreinek kellett pedagógiai progra-
mot és helyi tantervet készítenie, mégpedig úgy, hogy ezt soha sehol nem tanulták koráb-
ban. Ezt itt is többször említették a tanárok. Kétségtelen, hogy sokuknak nagy nehézsé-
gek árán, önállóan kellett tanulniuk. S hadd mondjam el egy egészen friss élményemet.  
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A házunkba egy nagyon modern elektronikával működő kazánt szereltek be, melynek 
során a vízvezetékszerelőnek, a villanyszerelőnek, a kőművesnek, a kéményseprőnek s 
más szakembereknek együtt kellett működniük. Olyan technológiával kellett dolgozni-
uk, amellyel korábban még nem találkoztak. Először zavart érzékeltem köztük, kicsit te-
hetetlenek voltak, szorongtak, jellegzetes problémahelyzetet éltek át. […] Elkezdtem úgy 
szemlélni a helyzetet, hogy itt van egy „szervezet”, amelynek tagjai problémák sokaságát 
oldották meg, mégpedig úgy, hogy amikor elkezdték a munkát, fogalmuk sem volt a meg-
oldásról. Én persze elvileg a vesztese voltam ennek a helyzetnek, de a következő megren-
delőnél, ahol ezt a kazánt fogják szerelni, ott már sokkal kevesebb probléma lesz, mert ez 
a szerelőcsapat képes volt tanulni. Munka közben láttam a tanulási folyamatot. Ha meg 
akarjuk határozni a tanuló társadalom fogalmát, akkor annak ez a lényege: az emberek 
szakadatlanul tanulnak kazánt szerelni, pedagógiai programot írni, házat építeni, piac-
gazdaságban élni. Miután mindezeken a tanulási folyamatokon sikeresen megy, illetve 
ment keresztül az ország, talán nem túlzás azt állítani, hogy ez egy tanulásra kényszerített 
társadalom.

zsolt péter: Arra a kérdésre, hogy érezni-e a tanulás kényszerét, egyértelmű igen a válasz. 
Magyarország lényegileg nem különbözik a világ legtöbb államától. Van egyfajta kény-
szerhelyzet, amely az információk dömpingjéből származik. Egyre több információt kell 
kezelni, egyre specializáltabb tudások léteznek, melyeket nem lehet az alapképzésben át-
adni, elsajátítani. Következésképpen, ha valaki elindul egy úton, egy pályán, nem teheti 
meg, hogy egyszer megtanulja a cipészetet, vagy mindent megtanul, hogy – egy filmbéli 
példát idézve – mindent tudjon a rákászszakmáról, amit csak tudni lehet. Rá van kénysze-
rítve, hogy élete végéig tanuljon, természetesen nem feltétlenül szervezett, iskolai keretek 
között.
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D2 B) BEFEKTETÉS A TANULÁSBA (A jÓ PAP IS HOLTIg TANUL)

Az alábbiakban egy oktatás-gazdaságtannal foglalkozó kutató tanulmányának részleteit 
olvashatjátok. A szöveg alapján végezzétek el az alábbi feladatokat:

– Milyen motivációja lehet munkavállalónak a tanulásra? 
– Milyen érdek alapján, hogyan támogatja a munkaadó a tanulást?
– Mely területeken, milyen problémák megoldásában érdekelt az állam a felnőttkép-
zésben?
– Milyennek látod Magyarország helyzetét a felnőttképzés tekintetében?
– Melyek azok a keretek, melyek meghatározzák e terület fejlődését?

A tanulmányt szaknyelven írták, több olyan kifejezést is tartalmaz, melyek nem találhatók 
meg a mindennapi szókészletünkben. Az olvasáshoz használjatok értelmező szótárt, ha 
szükséges.

polónyi istván: Befektetés a tanulásba

a felnőttképzés részvételi jellemzői
A felnőttképzés részvételi jellemzőit tekintve a fejlett országokban igen jelentős különbsé-
geket találunk. Ha korcsoportonként megvizsgáljuk a részvételi arányokat a formális és a 
felnőttképzésben, azt állapíthatjuk meg, hogy a felnőttképzés a 19–21 éves korosztály ese-
tében kezdi átvenni az iskolarendszerű képzés szerepét. Azokban az országokban (Finn-
országban és Dániában), ahol a legmagasabb a részvételi arány, 50 éves koráig a népesség 
több mint 60%-át képzési aktivitás jellemzi. Ha a vizsgált 20 fejlett ország átlagát tekintjük, 
akkor is azt látjuk, hogy a népesség 50 éves koráig a részvétel meghaladja az egyharmados 
arányt. A hazai képzési aktivitás ettől elmarad, nálunk a legmagasabb részvétel a 19–21 
éveseknél tapasztalható (valamivel több mint 30%), ami azután korcsoportról korcsoport-
ra csökken, s 40 éves kor után 20% alá esik. 
A nemzetközi összehasonlítás tehát a hazai felnőttképzési részvétel viszonylag jelentős 
lemaradásáról tanúskodik. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés és a felnőttképzési részvétel 
együttes vizsgálata arról győz meg, hogy Magyarország részvételi arányai nagyjából meg-
felelnek gazdasági fejlettségének.

a felnőttképzés szereplői és motivációik – ki miért fizeti a képzést?

az egyének motivációi
A részt vevő egyének motivációja a standard közgazdasági megközelítés szerint viszony-
lag egyértelmű. A képzés növeli termelékenységüket, ennek nyomán emelkedik a bérük, 
továbbá a képzés növeli a munkanélküliségtől való védettségüket is, s e két tényező együt-
tes eredményeként növekszik az egyén várható életkeresete.
[…] több kutatás igyekezett a felnőttképzésben résztvevők motivációit feltárni.

A felnőttképzésben résztvevők motivációit elemző vizsgálat tanulságai alapján négy olyan 
ok emelhető ki, mely a hallgatókat érdekeltté teszi a képzésben: a) a szaktudásbővítés, b) az 
állás reménye, c) a szakma iránti érdeklődés és d) a bizonyítvány megszerzése. […]
A komponenseket faktoranalízissel is elemezték, aminek eredményeként öt fő motívumot 
azonosítottak. 

Az első faktor a „kell a papír”. 
A második motívum a szaktudásbővítés. 
A harmadik motívum a karrierépítés. 
A negyedik motívum a „nincs szakmája”. 
Az ötödik motívum a vállalkozás. 
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A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a hallgatók iskolai végzettségével szignifikáns ösz-
szefüggésben áll minden faktor. A „kell a papír” és a szaktudásbővítés által motivált cso-
portokat főként a 8 általános iskolai és a gimnáziumi végzettség jellemzi. A karrierépítés 
szándéka leginkább a felsőfokú végzettségűek körében dominál. A negyedik faktorban 
(nincs szakmája) a 8 általános iskolai végzettségűek jelennek meg, míg az ötödikben (vál-
lalkozás) a szakmunkás végzettségűek vannak többségben.
Forrás: Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés. Egy hallgatói vizsgálat ta-
pasztalatai. Iskolakultúra, 2000/5.

a munkaadók motivációja, magatartása
A felnőttképzési aréna meghatározó szereplője a munkaadó. Jelentősége alapvető, hiszen 
a munkaadó a felnőttképzések meghatározó részének kezdeményezője, támogatója, hely-
színt biztosít rá, de legalábbis megtűri azt.
A standard oktatás-gazdaságtani szakirodalomból közismertek a munkaadók motivációi 
is. A munkáltatóknak a munkavállalóik oktatásával kapcsolatos magatartása különbözik 
attól függően, hogy általános vagy speciális a képzés. 
Általános a képzés, ha az a résztvevők termelékenységét oly módon növeli, hogy nemcsak 
a képzést biztosító vállalatnál érvényesül, hanem más vállalatoknál is. Speciális a képzés, 
ha az általa elérhető termelékenység növekedése csak az oktatást biztosító vállalatnál ér-
vényesül. Az általános képzést a munkáltató csak akkor „támogatja”, azaz tűri meg, ha 
a képzés költségeit nem ő fizeti. A képzésben résztvevők viszont hajlandók megfizetni a 
képzés költségeit, mivel az növeli jövőbeli keresetüket. Speciális képzés esetében viszont 
a munkáltató mind az oktatás költségeit, mind az abból származó haszon egy részét meg-
osztja a munkavállalóval.
Speciális képzés esetében a munkáltatónak kellene a teljes képzési költséget fizetni. Ha 
azonban ő finanszíroz minden oktatási költséget, akkor ráfizetne a munkavállaló munka-
helyének megváltoztatása esetében. Ezért a munkáltató akkor jár el ésszerűen, ha mind az 
oktatás költségeit, mind az abból származó haszon egy részét megosztja a munkavállaló-
val. Hajlandó tehát a képzési költségek egy részét viselni, de nem hajlandó a termelékeny-
ség növelésének megfelelő teljes béremelésre.
Végül is a közgazdasági elmélet szerint a munkaadók költségvállalási hajlandósága meg-
lehetősen korlátozott, olyannyira, hogy általános jellegű képzés esetében nem hajlandók a 
képzés költségeit viselni, és a speciális képzések esetében is csak részben kaphatóak erre. 

az állam
A felnőttképzési aréna meghatározó szereplője az állam. 
A következő fontosabb externális hozamokat szokták az oktatáshoz kapcsolni, amelyek 
indokolhatják az állami szerepvállalást.

Az embereknek – illetve a munkaerőnek – megnő a technikai változásokhoz való alkal-
mazkodóképessége. 
Az oktatás következtében a demokratikus intézmények hatékonyan működtethetők. 
Alacsonyabb szociális, munkanélküliséget kompenzáló és egészségügyi kiadásokat 
eredményez. 
Alacsonyabb a bűnözés, ami csökkenti a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtási rend-
szer költségeit. 
Növekednek a közösségileg előállított közszolgáltatások.

A felnőttképzés tekintetében az állam szerepe meglehetősen eltérő a fejlett világ orszá-
gaiban. Az Egyesült Államokat például a liberális piaci megközelítés jellemzi. Az európai 
(kontinentális) fejlett országok viszonyulásában nagy szerepet játszanak a felnőttképzés 
történelmi hagyományai, tradicionális szereplői, szerveződései, valamint az állam valami-
lyen szerepvállalása.



106 szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanULÓI

A felnőttoktatás területén az állam feladatait nem egyszerű megfogalmazni, hiszen Ma-
gyarország gazdasági fejlettségi szintjén koránt sincs mód ugyanakkora terjedelmű álla-
mi kötelezettségvállalásra, mind a fejlett EU-országokban. 
Az államnak mindenképpen feladata, hogy megteremtse azokat a jogszabályi feltételeket, 
amelyek biztosítják a hozzáférés lehetőségét minden felnőtt számára. Ez nem feltétlenül 
állami pénzügyi támogatást jelent, de garanciákat és szabályozottságot mindenképpen a 
felnőttképzések területén a tanulni akaró felnőttek számára. 
Bizonyos társadalmi rétegek, célcsoportok esetében az államnak finanszírozási és erőtelje-
sebb koordinációs szerepet is el kell látnia a felnőttképzés területén. A munkanélküliek, a 
szociálisan hátrányos helyzetű csoportok esetében az állam esélyteremtő funkciója nélkü-
lözhetetlenné teszi a képzések támogatását és bizonyos mértékű irányítását is.
A felnőttképzés társadalmi és gazdasági téren remélt eredményei természetesen indo-
kolhatják, hogy az állam mind nagyobb arányban vállaljon szerepet a felnőttképzés más 
résztvevői esetében is. 

korszerű eszközök a felnőttképzés finanszírozásában
Az Európai Közösségek Bizottságának „Az egész életen át tartó tanulás európai térségé-
nek valóra váltásáról” szóló bizottsági közleménye (Brüsszel, 2001. 11. 21.) megállapítja, 
hogy „…a tagállamoknak növelniük kell az oktatási és képzési befektetések általános 
szintjét, ami feltétele az olyan alapvető változások meghozatalának, amilyeneket az egész 
életen át tartó tanulás sugall. Ennek elérésére nincsenek könnyű megoldások. Nagyobb 
befektetésekre és célzott finanszírozásra van szükség a magántőke beruházásait növelő 
mechanizmusok mellett.”
Később az anyag az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges erőforrások biztosításával kap-
csolatosan – többek között – azt hangsúlyozza, hogy: „az állami és magán befektetések 
általános mértékét növelni kell. A növelésnek a kormány, a hatóságok, a munkáltatók, a 
szociális partnerek és az egyes polgárok között közös felelősségvállaláson kell alapulnia; 
… Új befektetési megközelítésre van szükség a tudásalapú társadalom kialakulásához 
szükséges újfajta tudáshoz és jártasságokhoz mind a (potenciális) tanulók, mind a tanu-
lás elősegítői szempontjából. A tanulás pénzügyi és egyéb ösztönzői olyan megközelítési 
módok, amelyeket minden polgár számára ki kell alakítani, a munkaerőpiacon belül és 
kívül egyaránt.” A közlemény azt is leszögezi, hogy a bizottság ki fogja értékelni az egyes 
finanszírozási rendszerek különböző modelljeit (például az egyéni tanulási számlákat), 
hogy fel tudja mérni a befektetésre, a tanulásban való részvételre és a tanulás eredménye-
ire gyakorolt hatásukat. 
Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a felnőttképzés kiterjesztésének egyik feltétele olyan fi-
nanszírozási módszerek keresése, amelyek ösztönzik az oktatási befektetéseket, érdekeltté 
teszik mind az egyént, mind a munkaadókat, mind pedig az államot a finanszírozásba 
való bekapcsolódásba. 
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D2 C) MUNKÁLTATÓI ELVÁRÁSOK 
(A jÓ PAP IS HOLTIg TANUL)

Az alábbiakban egy multinacionális vállalat, az IBM vállalati képzési rendszeréről olvas-
hattok. Az olvasottak alapján állítsatok össze egy menetrendet egy fiatal számára, aki most 
lépett be ide dolgozni. Határozzátok meg a beosztását, munkakörét, iskolai végzettségét, 
és azokat a képzési követelményeket, amelyeknek itt kell megfelelnie. Természetesen, a 
képzés irányát, elemeit meghatározza az is, hogy milyen célt tűz ki maga elé, mit szeretne 
elérni.

hídvégi péter

munkáltatói elvárások az élethosszig tartó tanulás kapcsán egy multinacionális cég 
foglalkoztatáspolitikájában

oktatás, képzés az iBm-nél

Az IBM megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet alkalmazottai képzésére. 1915-ben jött 
létre a belső alkalmazottak képzéséért felelős oktatási osztály, amely egyrészt az értéke-
sítési területen dolgozók továbbképzését koordinálta, másrészt az IT szakmai területek 
szakembereit készítette fel. 1917-ben már ügyfelek alkalmazottait oktatták, készítették fel 
az IBM-es technológiák használatára. 1920-ban új képzési terület került fel az oktatási pa-
lettára: a vezetői (menedzseri) oktatás, mely az újonnan belépő IBM-es vezetők menedzse-
ri képességeit fejlesztette. A távoktatás mint képzési forma először 1945-ben jelent meg a 
belső oktatások között. Ez kezdetben a hagyományos értelemben vett távoktatást jelentet-
te, majd az 1970-es évek végére a számítógéppel támogatott képzés is integrálódott.

Változások az iBm életében, belső szervezeti igények
Az 1990-es évek elején történt változás az IBM életében alapvetően átformálta a szerve-
zeten belül alkalmazott oktatási módszerek összességét. Az addig csak számítógépgyártó, 
szoftverfejlesztő cégben a hangsúly áttevődött a számítógépekről a hozzájuk kapcsoló-
dó szolgáltatásokra, aminek következtében a meglévő szakembergárda tudását rövid idő 
alatt át kellett alakítani, illetve új alkalmazottak felvétele vált szükségessé.
További érdekesség, hogy az informatika világában – a jelenlegi kimutatások szerint – a 
megszerzett informatikai tudás életciklusa körülbelül három év. Tehát három év múlva az 
alkalmazott által elsajátított tudás elévül.
Mindez azt jelenti, hogy nagyon lerövidült az az idő, ami alatt meg kell tanulni és használ-
ni is kell a szükséges ismeretanyagot, hiszen gyorsan jönnek az új technológiák, melyek 
még felkészültebb tudást igényelnek.
Át kellett tehát gondolni azt az oktatási stratégiát, mely alapvetően a hagyományos tan-
termi oktatásra épült, és olyan új módszertant kellett megalapozni, mely teljes mértékben 
támogatja a felgyorsult igényeknek megfelelő tudásátadást. Ebben az új stratégiában to-
vábbra is szerepet kap a tantermi képzés, de már erőteljesen megjelennek az elektronikus 
eszközökön alapuló oktatási formák is.

az élethosszig tartó tanulás forrásai
A fentebb ismertetett változások és belső igények mellett az új oktatási stratégia kialakí-
tása során figyelembe kellett venni az alkalmazottak tanulási szokásait, egyéni stílusait. 
Megvizsgáltuk, hogy az élethosszig tartó tanulás során egy alkalmazottat milyen hatások 
érnek, illetve milyen forrásokból szerzi a mindennapi munkájához szükséges informáci-
ókat.
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Az élethosszig tartó tanulás első, alapvető forrását azok az információk alkotják (az ábra 
bal felső negyedében), amelyeket a tanuló a hétköznapi életből, a családjától stb. kap.
Az ábra jobb oldalán és bal alsó negyedében látható forrás nagyon erősen kötődik ahhoz, 
hogy a tanuló az adott cégnél mint alkalmazott dolgozik.
Milyen jellegű információszerzés történik, mialatt a hallgatók végzik a napi munkájukat? 
A hagyományos tantermi képzések az alapvető tudásátadás eszközei. Abban az esetben, 
ha az alkalmazottakat tovább kell képezni, akkor ennek egyik lehetséges eleme a klasszi-
kus megközelítés szerint az, hogy elküldjük őket tanfolyamra, ott az oktató előadja az új 
információkat, gyakoroltatja az ismeretanyagot szerepjátékok, szimulációk keretében. En-
nek végeredményeként az alkalmazott használni tudja az elsajátított új ismeretanyagot.
Érdekes azonban, hogy ez a fajta tantermi tanulás – ezt a későbbiek alátámasztják majd – 
egyre inkább az információszerzés elenyésző hányada, és erőteljesebben megjelennek az 
egyéb információforrások.
Itt nemcsak arra érdemes gondolni, hogy megjelenik az ún. e-learning vagy elektronikus 
távoktatás lehetősége, hanem arra is, hogy egy alkalmazott nagyon sok információt és 
tudást szerez a más alkalmazottakkal való együttműködés, beszélgetés során. A közös 
munkavégzés alatt hasznos információkat sajátít el, tapasztalatot szerez.
Ennek megfelelően a fő kérdés az, hogy ebből a rengeteg információból, melyek nem tan-
termi oktatás útján érnek el a tanulóhoz, mit tud hasznosítani, hogyan tudja ezeket az 
információkat rendszerezni és feldolgozni ahhoz, hogy ebből valóban használható tudás 
szülessen.
Jelen pillanatban a megszerzett tudás nyolcvan százaléka informális úton érkezik az alkal-
mazottakhoz. Tíz százaléka az ún. önképzés, amikor az alkalmazott folyamatosan képzi 
magát, olvas, konferenciákra jár, és csak tíz százalék a hagyományos oktatás, távoktatás, 
tantermi képzés.
Ez egyértelműen azt jelenti, hogy olyan oktatási stratégiára van szükség, amely nem tan-
termi képzésre és nem tanárcentrikus képzésre épül, hanem olyan információforrásokat 
eredményez, amelyek segítségével a hallgatók elé tárhatók a szükséges információk.

az iBm oktatási stratégiája
Az eddigiek alapján olyan oktatási stratégia állítható össze, mely hatékonyan biztosítja, 
hogy minden alkalmazott a megfelelő időben, a megfelelő minőségű ismeretanyag birto-
kában legyen, és ezeket az ismereteket alkalmazni is tudja.
Az e-business világában a tanulás és az oktatás közvetlen kapcsolatban áll az üzlettel. Az 
IBM oktatási stratégiájának öt összetevője biztosítja, hogy ez a kapcsolat szoros marad-
jon:
– az alkalmazottak közötti együttműködés biztosítása; 
– a tudás elérhetőségének növelése; 
– megfelelő technológiák alkalmazása; 
– megbízhatóság; 
– üzleti és személyes eredmények mérése.
Az öt összetevő közül az első helyre került az együttműködés biztosítása, mely teljes mér-
tékben megfelel annak az adatnak, hogy jelen pillanatban nyolcvan százalék az informá-
lis csatornán érkező tudás.
Az IBM tehát, amikor oktatásról beszél, azt mondja, hogy a legfontosabb annak biztosítása, 
hogy az alkalmazott, ha bármikor bármilyen problémája van, azt egy adott terület szakér-
tőjével, más alkalmazottakkal, más hallgatókkal meg tudja beszélni, illetve a tapasztalat-
csere megtörténhessen. Lehetőség van különböző tantermi konzultációkra, előadásokra, 
illetve elektronikus, on-line együttműködésre, például: on-line chat, vitafórumok, tudás-
adatbázisok.
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milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez a stratégiához?

iBm global campus
Az elektronikus képzések hátterét az IBM Global Campus (IGC) rendszer képezi. A IGC 
segítségével a hallgatók megkereshetik az általuk szükségesnek tartott tanfolyamokat, le-
gyen ez akár elektronikus tananyag, akár hagyományos tantermi képzés.
Az IGC 1991-ben indult el, bár akkoriban még nem rendelkezett felhasználóbarát felü-
lettel, így kihasználtsága is elég alacsony volt. Az IGC használatában 2000 januárjában 
következett be robbanás, amikor a felhasználói felület weben keresztül elérhetővé vált 
az IBM Intranet részeként. Azóta az IBM belső képzésének 99 százaléka elérhető ezen a 
rendszeren. Ha egy hallgató tantermi tanfolyamon szeretne részt venni, azt is az IGC-n 
keresztül tudja megkeresni, ezen keresztül tud bejelentkezni.
Az IBM Global Campusban a következő saját ütemezésű elektronikus tanfolyami típusok 
érhetők el:

Web based (hálózati alapú) – A tananyag egy szerverről elérhető és on-line formában 
végigtanulható. 
download & play (letölthető és lejátszható) – Az elektronikus oktatóprogram a hálózatról 
a felhasználó saját gépére letölthető, és ott elindítva a hallgató saját időbeosztása szerint 
tudja a tananyagot végigjárni. 
CBT (Computer Based Training) – Az elektronikus oktatóanyag CD-n megrendelhető és 
saját ütemezés szerint tanulható. 
download & print (letölthető és kinyomtatható) – Nem igazán elektronikus tananyag. 
Az oktatási anyag szöveges formátumban letölthető, és a felhasználó a kinyomtatás 
után mint egy hagyományos könyvet használhatja.

A fenti tananyagtípusok közül a leggyakrabban használt típus a letölthető és lejátszható, 
hiszen így a hallgatók nincsenek rászorítva arra, hogy élő hálózati kapcsolat mellett tanul-
janak, vagyis akár otthon is fordíthatnak időt erre.

Az IGC kihasználtságát jellemző néhány adat a jelenlegi állapotról:
– több mint 238 000 aktív regisztrált felhasználó; 
– több mint 30 000 aktív tanfolyam; 
– 3000 e-learning tananyag; 
– a legterheltebb nap a kedd; 
– több mint 5000 látogató naponta.

az iBm által használt elektronikus távoktatási keretrendszer szolgáltatásai
– Minden hallgató saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik. 
– A hallgatókból beosztásuk, besorolásuk és egyéb szempontok szerint csoportok ké-
pezhetők. 
– Jogosultságok, elérhető tananyagok hallgatónként, hallgatói csoportonként külön be-
állíthatók. 
– A képzésbe bevont hallgatók minden tevékenysége nyomon követhető. 
– A vizsgaeredmények a rendszerben azonnal lekérdezhetők. 
– A rendszerben tárolt információkról bármikor jelentések készíthetők. 
– A rendszer integrálható meglevő személyzeti nyilvántartásokkal, így az új alkalma-
zottak azonnal hallgatóként is megjelennek. 
– A rendszer integrálható tudásmenedzsment-rendszerekkel, így egy hallgató által si-
keresen elvégzett tanfolyam megjelenik a tudásmenedzsment-rendszerben mint a hall-
gatóhoz tartozó képesség. 
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– Minden elektronikus tananyaghoz elektronikus fórumok kapcsolhatók, ahol a hallga-
tók egymás között megvitathatják tapasztalataikat. 
– A keretrendszer működése beépített jelentések segítségével lekérdezhető, illetve bár-
mikor saját jelentéstípusok hozhatók létre.

tananyagok
Mit sem érne ez az eszköz, ha nem lennének mögötte tananyagok. A tananyagfejlesztésről 
egy belső IBM-es szervezet gondoskodik, az IBM Knowledge Factory (IBM Tudásgyár).
Ez a csoport napi nyolc órában tananyagot fejleszt, legyen szó itt hagyományos tantermi 
képzéshez tartozó oktatási anyagokról, távoktatási anyagokról vagy kiegészítő informá-
ciókat tartalmazó elektronikus könyvekről. Természetesen a témák nagy része, az IBM 
szerepéből eredően, az IT-területeket fedi le. Tehát itt minden tananyag, illetve minden 
tudásigénynek megfelelő tananyag folyamatosan frissített állapotban található meg.

iBm Basic Blue menedzserképzés
Esettanulmányként olyan képzési rendszert mutatunk be, mely teljes mértékben ötvözi 
a jelen pillanatban elérhető különböző oktatási formákat és módszereket, így klasszikus 
vegyes képzést eredményez.
A vizsgált terület: az újonnan belépő IBM-menedzserek képzése általános vezetői techni-
kák területén. Ez a terület komoly fejtörést okozott a tananyagfejlesztőknek, hiszen olyan 
képességeket kell oktatni a vezetői technikák témakörben, melyek alapvetően igénylik a 
személyes kapcsolatot az oktatók és a hallgatók között, ugyanakkor a képzési ciklus fel-
gyorsítása miatt szükség van az elektronikus eszközök használatára is.
A megoldás alapgondolata az volt, hogy a tantermi képzés során az idő nagy része arra 
megy el, hogy az oktató a különböző tudásszintű hallgatókat azonos szintre hozza annak 
érdekében, hogy az új ismeretek elsajátítása megfelelően hatékony legyen.
A képzési idő lerövidítése érdekében a tudásszint tantermi egyeztetése helyett saját üte-
mezésű elektronikus tananyagot készítettünk, mely az alapvető fogalmakat és a vezetői 
stílusokat mutatja be. A különböző tudásszintű hallgatók a saját ütemüknek megfelelően 
tanulhatják végig, így a tantermi képzés időpontjára minden hallgató azonos tudásszin-
ten lesz, és azonnal az új ismeretanyag átadására koncentrálhat.
A tantermi képzési szakasz után konzultációs fázis következik, ahol a hallgatók elektro-
nikus eszközök segítségével kérdezhetnek az oktatóktól, illetve más hallgatókkal is meg-
oszthatják problémáikat, tapasztalataikat. A konzultációs fázis tartalmaz továbbá olyan, 
az oktatók által adott feladatokat, melyeket a hallgatók csoportmunkában oldanak meg 
úgy, hogy elektronikus eszközök segítségével működnek együtt. A konzultációs fázis 
után rövid tantermi konzultáció következik helyzetgyakorlatokkal, esettanulmányokkal. 
A képzés elektronikus alapú záróvizsgával fejeződik be.

Összefoglalva
A megoldás – kombinált, vegyes képzési forma: tantermi konzultációk, önálló elektroni-
kus tanulás, együttműködés.
Eredménye – több mint 30 000 menedzser használta eddig, ötször annyi tananyag továb-
bítása, a képzés 75 százaléka e-learning formában történik, a hallgatói nap száma egyhar-
madára csökkent.

Összefoglalás
Az élethosszig tartó tanulás kapcsán – az IBM oktatási stratégiájához igazodva – a legfőbb 
elvárás az alkalmazottak iránt az, hogy az informális úton érkező tudáshalmazt rendsze-
rezni, szűrni tudják, illetve elektronikus oktatási anyagok segítségével önállóan tudjanak 
tanulni.
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tudásrendszerezés
A hagyományos iskolarendszerű képzés során a tanulók nincsenek felkészítve arra, hogy 
önmaguktól rendszerezni tudják a nem tantermi képzés során szerzett ismeretanyagot. A 
legnagyobb kihívást az jelenti az alkalmazott számára, hogy a rázúduló hatalmas tömegű 
információból ki tudja szűrni azt, ami a saját munkaköréhez szükséges, illetve a kiszűrt 
tudást használható képességgé tudja átalakítani.
Sok esetben az alkalmazottak arra törekednek, hogy mindent elsajátítsanak, ami hozzá-
juk információ formájában elér, így nagyon sok felesleges energiát fordítanak olyan tudás-
elemek feldolgozására, melyeket nagy valószínűséggel soha nem tudnak kihasználni.
Meg kell tanítani tehát a hallgatókat a szelektálásra, a rendszerezésre és a súlyozásra.

Önálló tanulás
A másik jellemző tanulási forma ebben a multinacionális környezetben a saját ütemezésű 
elektronikus távoktatás. Ebben az esetben az alkalmazottaknak előírják, milyen ismeret-
anyagot sajátítsanak el, de nem kapnak konkrét ütemezést vagy időbeosztást ennek meg-
valósítására.
Ebben az esetben a fő kérdés az, hogy az alkalmazott hogyan tudja saját idejét beosztani, 
hogyan tudja a saját képességeit felmérni és ütemezni annak érdekében, hogy kellő idő-
ben elsajátíthassa a megadott ismeretanyagot.
A hagyományos iskolarendszerű képzés alapvetően arra épül, hogy a tanulónak meg-
mondjuk, milyen időpontra, milyen tudáselemeket kell elsajátítania, milyen lépésekben, 
ütemezésben. Így nem biztos, hogy fel tudja mérni saját tudását, és el tudja dönteni, mi-
lyen időbeosztással haladjon végig a tananyagon.
Ez a típusú önálló tanulás olyan mértékű szabadságot biztosít a hallgatóknak, mely szá-
mukra teljesen szokatlan. Nagyon sokan alapvető nehézségekkel találják szembe magu-
kat.
Lényeges kérdés, hogy a három hónapra előirányzott húszórás tananyaggal mikor kezd 
foglalkozni a hallgató. Első nap megnézi, mit kell megtanulnia, milyen részekből áll, mi-
lyen eszközöket használ. Majd csak az utolsó napokban veszi elő, amikor a határidő sür-
geti, így viszont az elsajátított információtömeg „nem érik össze” megfelelően, nem lesz 
belőle használható tudás.
Összefoglalva tehát azt lehet megfogalmazni, hogy az élethosszig tartó tanulás során fel 
kell készíteni a munkavállalókat, illetve a tanulókat az informális úton megszerzett tudás-
halmaz rendszerezésére és arra, hogy önállóan, illetve elektronikus távoktatás formájában 
hatékonyan tudjanak tanulni.
Meg kell tanítani a hallgatókat az új stratégiának megfelelően tanulni. 
Kósa Barbara, Monostori Anikó, Simon Mária (szerk.): Nyitott iskola – tanuló társadalom. Az 
Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2003. OKI, Budapest.






