
Tisztelgõ konferencia Karády Viktor
születésnapjára

A 70 esztendős Karády Viktor tiszteletére rendezett konferenciát két
intézmény jegyzi: az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és a Magyar

Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya. 
Ez nem véletlen. 

A
két szakma korábban nem nagyon vállalkozott közös rendezvényekre. A nevelés-
történészek általában úgy gondolják – egyszerûen szólva –, hogy az iskola s az is-
kolázás: jó dolog. Hogy minél többen minél tovább iskolába járnak, annál jobb

lesz a társadalom. A nevelésszociológusok viszont általában úgy gondolják, hogy az is-
kola fenntartja és megerõsíti a társadalmi egyenlõtlenségeket, a vagyoni és származási
egyenlõtlenségeket újfajta egyenlõtlenségekké változtatja át. A két attitûd nehezen kom-
munikál egymással.

Azután jön Karády (1) és kiderül, hogy például a magyar társadalomtörténet mást mu-
tat. Hogy tiszta szociológiai módszerekkel bebizonyítható: az iskola – az a bizonyos tu-
dás és teljesítményelvû 19. századvégi iskola – az új elitek kiválasztódásának eszköze.
Az új elitek pedig egyre nagyobb arányban valóban újak: a katolikus – és néhol reformá-
tus – többségû országban: növekvõ arányban unitáriusok és evangélikusok. A keresztény
többségû országban növekvõ arányban zsidók. A magyar többségû országban egyre töb-
ben németek, sõt szlovákok. A nemesek által dominált államigazgatásban nem nemesek. 

Kiderül, hogy az oktatásszociológia nem azt bizonyítja, hogy – mint Franciaországban
a taláros nemesség – csak a születési és vagyoni elõjogok konvertálódhatnak iskolai vég-
zettséggé. Kiderül, hogy az évezredes kulturális hagyomány, a polgári szorgalom is. 

A hagyományos iskola, melyet neveléstörténészek elsõsorban mint „nagy hagyomá-
nyok õrzõjét” próbáltak benntartani a nemzeti panteonban, egyszerre épp a modernitás,
a polgárosodás és a polgári jogegyenlõség legfontosabb intézményévé vált. Nemcsak a
történelemrõl és társadalomról alkotott képünk változott meg ezzel – de egy kicsit a ma-
gunkról alkotott képünk is. (2)

Köszönjük.
Nagy Péter Tibor
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(1) Karády Viktor a francia egyetemtörténetre, a ma-
gyar neveléstörténetre, illetve a zsidóság történetére
kiterjedõ (több száz címbõl álló) életmûvének bibli-
ográfiája a www.oktatas.uni.hu oldalról elindulva im-
már mindenki számára hozzáférhetõ.

(2) Az MTA-n 2006 decemberében rendezett kétna-
pos konferencia programja a www.oktatas.uni.hu/
karadykonferencia.htm-n megtekinthetõ. A konferen-
cia anyagából könyv készül. Az alábbiakban néhány
elõadás anyaga következik.
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