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A fel sô ok ta tás szö ve te

Veroszta Zsu zsan na

Pusz tai Gab ri el la: A lát ha tat lan kéz tôl a ba rá ti ke ze kig. 
Hall ga tói ér tel me zô kö zös sé gek a fel sô ok ta tás ban. 
Új Man dá tum Könyv ki adó, Bu da pest, 2011

A fel ső ok ta tás kö ze gé ben, az ott zaj ló fo lya ma tok sű rű há ló já ban érez het jük ma gun kat Pusz tai
Gab ri el la köny vét ol vas va. Egy olyan va ló di vi szo nyok kal át szőtt vi lág ban, amely ben a be -
ágya zó dás és a kampuszkultúra köl csön ha tá sá ban ala kul a hall ga tók elő re ha la dá sa. A kö tet ből
meg mu tat ko zó fel ső ok ta tás nem csak tar ta lom mal te lí tett, ha nem le ha tá rol ha tó kö zeg nek is tű -
nik: a be lé pés utá ni ál la pot tól a ki lé pés előt ti ál la po tig ter jed, ide á lis te rep egy sze pa rált vizs gá -
lat ra. Le ha tá rol ha tó nak tű nik, de ko ránt sem az. A ha tá rok mind a fel ső ok ta tás, mind a hall ga tók
vo nat ko zá sá ban igen csak ki tá gul tak, el mo sód tak, s ezt a ki tá gult, ne he zen kör vo na laz ha tó vi -
lá got be lül ről lát tat ja ve lünk a szer ző. Pusz tai Gab ri el la köny vé ből hi he tet len pon tos ság gal,
gon dos ság gal és nyu god tan mond hat juk, tü re lem mel meg raj zolt, ka le i dosz kóp sze rű ké pet
kapunk a fel ső ok ta tás ról és hall ga tó i ról. 

Fon tos mind ez azért is, mert a hall ga tó kat le író friss mun kák nak nem va gyunk bő vé ben,
azok nak pe dig, ame lyek a sze lek ci ós, a szociodemográfiai, avagy kép zé si ol dal vizs gá la ta
helyett az ér té kek, a szo ci a li zá ció, a mo ti vá ci ók te re pé re – sőt fo lya ma ta i ra – vo nat koz nak, kü -
lö nö sen nem. Mond hat ni, hí ján va gyunk egy ér tő hall ga tó kép nek. Ezért is tart hat juk fon tos nak
e kö te tet a fel ső ok ta tás-ku ta tás szá má ra. 

Ez a hall ga tó kép pe dig nem csak hogy ap ró da ra bok ból áll ös  sze, de már a ke re tét sem
könnyű meg ha tá roz ni. Ke ret ként ter mé sze te sen a fel ső ok ta tás kí nál ko zik, az azon ban, hogy
ma ga a fel ső ok ta tás mit is je lent a hall ga tók szá má ra, egy ál ta lán nem evi den cia. Szá mos né ző -
pont adód hat a ku ta tó szá má ra is, ahon nan a fel ső ok ta tás ál tal nyúj tott több le tet meg ra gad hat -
ja. Mit ad hat a fel ső ok ta tás: Tu dást? E tu dás tár sa dal mi hi te le sí té sét? Mo bi li tást? A tár sa dal mi
esé lyek át ren de zé sé nek le he tő sé gét? Ta ná ro kat, sőt mes te re ket? Ér té ke ket, nor má kat? Szo ci a -
li zá ci ót? Jól le het e könyv vál lal tan az utób bi te re pen vizs gá ló dik, nem foszt meg min ket a töb bi
ér tel me zés le he tő sé gé től sem, sőt el mé le ti ki in du ló pon to kat kí nál mind eh hez. 

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 113



SZEMLE

A fel ső ok ta tás sok szí nű ér tel me zé se azon ban – to vább for gat va a ka le i dosz kó pot – csak
ke ret ként szol gál a hall ga tók még szí ne sebb ké pé nek meg al ko tá sá hoz. A Ho vá let tek a hall ga -
tók? fe je zet cí met a fel ső ok ta tás-ku ta tás kö ze gé ben nagy együtt ér zés sel fo gad hat juk, hi szen jól
tud juk, e té ren va ló ban hi á nyos a mi nő sé gi ér tel me zés. Kü lön öröm, hogy e hi ány e kö tet tel 
a ma ga gaz dag el mé le ti hát te ré vel pót ló dott. Ho gyan tör tén he tett, hogy mint ha a mai fel ső ok ta -
tás ban (és vizs gá la ta i ban) nem a hall ga tó vol na a fő sze rep lő? A vá la szért a fel ső ok ta tás ma be -
vett ér tel me zé se i hez for dul ha tunk, ame lyek fő né ző pont ja a me nedzs ment, a ver seny ké pes ség,
a meg té rü lés, a fo gyasz tás, a fi nan szí roz ha tó ság. Mind ezen né ző pont ok ból a hall ga tó va ló ban
kis sé egy di men zi ós nak tűn het. Az if jú ság ku ta tás szá má ra egy adott át me ne ti élet sza kasz ban
le le dző fi a tal. Más né ző pont szá má ra fo gyasz tó, aki dön té se ket hoz, pre fe ren ci ái sze rint 
(le gye nek azok ma te ri á lis, avagy posztmateriális in dít ta tá sú ak). A hu mán tő ke-el mé let sze rint be -
fek te tő, aki mun ka erő-pi a ci meg té rü lés sel kal ku lál. Leg gyak rab ban, a mun ka erő pi ac fe lől néz ve
pe dig a hall ga tó egy po ten ci á lis mun ka erő-pi a ci sze rep lő, aki nek ki lé pé sét fo gal mak ha dá val
mé rik: fog lal koz tat ha tó ság, il lesz ke dés, pá lya el ha gyás stb. 

Akár fo gyasz tó, akár ter mék a hall ga tó, a ró la al ko tott kép min den kép pen pi a ci szí ne ze tű.
Mint ha hi á nyoz na az ér té kek, a sze mé lyes kap cso la tok vi lá ga, összes sé gé ben te hát az a kap -
cso lat há ló za ti meg kö ze lí tés, amely a hall ga tók s ez ál tal a fel ső ok ta tás for má ló dá sá ra, bel ső
dina mi ká já ra irá nyul. 

A kö tet na gyon szem lé le te sen áll ki amel lett, hogy jól le het tö meg ok ta tás ról be szé lünk, 
a hall ga tók – bár mi lyen ké nyel mes is vol na ez a meg kö ze lí tés – nem hogy nem egy mas  szát
kép vi sel nek, ha nem épp el len ke ző leg, ké pük épp a tö me ges sé vá lás sal lett sok szí nűbb. En nek
a sok szí nű ség nek a fel tá rá sa kü lö nö sen ér té kes vál la lá sa a kö tet nek, mely ben a hi te les ség ku ta -
tói igé nye mel lett egy faj ta tu da tos fe le lős ség ér ze tet is ér zé kel he tünk. E fe le lős ség vál la lást pe -
dig az úgy ne ve zett „szo ci á lis di men zió” kér dé sé nek fel ve té sé ben azo no sít hat juk – s bát ran
mond hat juk a könyv egyik nagy eré nyé nek. A fel ső ok ta tá si dön té sek mai kö ze gé ben e szem pon -
tok tel jes mér ték ben el tűn ni lát sza nak s alig ta lál juk nyo mát a fel ső ok ta tás ra vo nat ko zó hall ga tói
ér ték kész le tek ben is, an nak el le né re, hogy a tö me ges sé vá lás sal meg je le nő, azidáig a fel ső ok ta -
tás hoz hoz zá nem fé rő, „nem tra di ci o ná lis” hall ga tói cso por tok tisz tán lát sza nak. Ők a mun ka
mel lett ta nu lók, a csa lád fenn tar tók, az idő seb bek, a spe ci á lis et ni kai, val lá si kö zeg ből be lé pők,
vagy a ked ve zőt len szo ci á lis hát te rű hall ga tók. Mind azok, akik nek ko ráb bi tár sas és in tel lek tu á lis
kör nye ze te na gyon is tá vol es het a fel ső ok ta tá si in téz mény kul tú rá já tól.

E pon ton vá lik a tár sa da lom ku ta tás szá má ra kü lö nö sen iz gal mas sá a fel ső ok ta tá si be ágya -
zó dás, szo ci a li zá ció kér dé se. Or szá gos hall ga tói adatfelvételekből1 tud juk, hogy ma ös  szes sé -
gé ben a hall ga tók több mint 40%-a ta nul má nyai mel lett dol go zik is. For má li san hall ga tók ők
is, ám a szub jek tív vá la sza ik ban nagy ré szük olyan mun ka vál la ló nak (dol go zó nak) ér zi ma gát,
aki mel les leg ta nul is. Jól le het mind ez csak egy pél da a fen ti sok fé le ség re, de nyil ván va ló an
alap ve tő en ha tá roz za meg az el vá rá so kat, a be ágya zott sá got, mi köz ben az in teg rá lat lan ság
spe ci á lis koc ká za ta i val jár. Mint ahogy ez zel jár min den olyan élet hely zet (be já rás, csa lád mel -
lett ta nu lás, több szö rös élet sze re pek), amely ré vén a hall ga tó ide je nagy ré szét a fel ső ok ta tá si
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1 Hallgatók 2011. A Dip lo más Pá lya kö ve té si Rend szer ke re té ben vég zett or szá gos in téz mé nyi adat fel vé tel.
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kör nye ze ten kí vül töl ti. A kö tet ből meg ta nul hat juk: a hall ga tói szo ci a li zá ció idő igé nyes fo lya -
mat, amely az in ter ak ci ók, kap cso la tok csök ke né sé vel egy re ke vés bé táp lá ló dik. A rö vi debb
cik lu sú kép zé sek, spe ci á lis kép zé si for mák pe dig mind ez irány ba mu tat nak. A szo ci a li zá ció
aka dá lyo zott sá ga azért is kri ti kus té nye ző, mert a ku ta tás ered mé nye i ből tisz tán lát juk, ahogy 
a kap cso la ti há ló, a be ágya zott ság alap ve tő sze re pet ját szik a hall ga tói dön té sek ben, elő re ju tás -
ban. A cím mö göt te se épp ezért lett az a Riesmantól2 köl csön zött kép, ahogy a hall ga tók bel ső
ve zér lő je ként mű kö dő „lát ha tat lan kéz” he lyett a kül ső „ba rá ti ke zek” ala kít ják a fel ső ok ta tá si
élet utat, a hall ga tók dön té se it, vá lasz tá sa it.

Eb ben a be ágya zott ság ban pe dig – és ezt is meg ta nul hat juk e kö tet ből – meg van a he lye az
ok ta tó nak is. Jól le het az ok ta tók vál to zó sze re pé ről ren del ke zé sünk re ál ló tu dás gaz da gabb,
mint a hall ga tók ese té ben, még is iz gal mas egy olyan ok ta tó kép meg is me ré se, amely a szo ci a li -
zá ci ós fo lya mat ré sze ként te kint e sze rep re. Ha a hall ga tók után az ok ta tók mai fel ső ok ta tás ban
be töl tött sze re pét ke res sük, az ér tel me zé sek ben jel lem ző en ko ránt sem a szo ci a li zá ci ós sze rep
do mi nál. Sőt, e mun kák a tö me ges sé vá lás sal a hall ga tók és ok ta tók köz ti kul tu rá lis sza ka dék
szé le se dé sét, a hall ga tó klas  szi kus „ta nít vány” sze re pé nek el tű né sét, a hall ga tó tár sa da lom tu -
do má nyos kö zös sé gen kí vülre ke dé sét ír ják le, ame lyet a két sze rep lő köz ti szim bo li kus és ha -
tal mi aszim met ria jel le mez. A fel ső ok ta tás rend sze ré ben a hall ga tók foly ton vál to zó, meg úju ló
tö me get je len te nek, mi köz ben az ok ta tók ál lan dó ré szei e rend szer nek. Az ő sze re pük kel kap -
cso la tos ma ga tar tás min ták (me lyek úgy tű nik, intézményspecifikusak) a hall ga tók egy re újabb
ge ne rá ci ói szá má ra adott ság ként van nak je len, me lyet az egy re újabb be lé pők nem tud nak ref -
lek tál tan ke zel ni. Az ok ta tók szá má ra vi szont iga zod ni a trend hez és ügy fél ként ke zel ni a hall -
ga tót rizikómentesebb (aka dé mi ai és eti kai koc ká za tot sem rejt). Nem vé let len te hát az ok ta tók
sze rep fel fo gá sá nak el bi zony ta la no dá sa. Iga zán iz gal mas an nak fel is me ré se, hogy az a Bourdieu
ál tal is leírt3 fo lya mat, mely nek so rán az ok ta tói sze rep meg vál to zá sá val az ok ta tók el en ged ték
hall ga tó ik ke zét, ép pen hogy je len tő sen fel ér té ke li, mond hat ni kulcs fon tos sá gú vá eme li a még is
lét re jö vő ok ta tó-hall ga tó kon tak tu so kat a hall ga tók élet út já ban. Hat vá nyo zot tan így van ez 
a nem tan ter mi, in for má lis kap cso ló dá sok ese té ben és a be áram ló tö me gek szo ci a li zá ci ós sok -
fé le sé ge, hi á nyos sá gai még to vább erő sí tik e ha tást. 

A kö tet ből nem csak a hall ga tók ról, ha nem az ok ta tók ról is so kat tu dunk meg te hát, és
ezek az is me re tek a fel ső ok ta tá son be lü li sze lek ci ó ban is meg ha tá ro zó ak lesz nek. A kép zé si
szin tek köz ti to vább lé pés elem zé sé vel ugyan is eb be az irány ba tá gul a vizs gá lat, amely ki mu -
tat ja, hogy a to vább lé pés kri té ri u ma nem ki zá ró lag és nem fel tét le nül a ked ve zőbb tár sa dal mi
hát tér. Olyan té nye zők ala kít ják e fo lya ma tot, mint az ok ta tó és a fel ső ok ta tá si rend szer irán ti
bi za lom, a sze mé lyes tö rő dés (men to ri ha tás), a hall ga tó be vo nó dá sa ku ta tá sok ba, szer ve ze -
tek be, a kap cso lat há ló inter- és intragenerációs ki bő vü lé se. An nak bi zo nyí tá sa pe dig, hogy 
a fel ső ok ta tás a sze mé lyes kap cso la tok ere jé vel a tár sa dal mi lag vár ha tó esé lye ken túl mu ta tó
több le tet ké pes kí nál ni hall ga tó i nak, egy na gyon is biz ta tó és sze ret he tő fel ső ok ta tás kép hez
ve zet el min ket.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 115

2 A szer zô ál tal idé zett mû: Riesman, D. (1983): A ma gá nyos tö meg. KJK, Bu da pest.
3 Bourdieu, P. (1988): Ho mo Academicus. Stanford University Press, Stanford.
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