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Az OKI Pedagógusképzési 
és Fejlesztési Központjának 
tevékenysége (1990-1995.)

Vázlat 

KOCSIS MIHÁLY

1990 nyarán Andrásfalvy Bertalan miniszter úr egy olyan kis létszámú, és ezért 
az oktatásügyben bekövetkező változásokra, a felmerülő problémákra gyorsan és 
rugalmasan reagálni tudó intézet alapításának szükségességét vetette fel, amely
nek feladatai a teljes vertikumot -  az óvodától a pedagógusképzésig -  átfogják, 
és amely egyaránt felkészül kutató, fejlesztő és innovációs tevékenységek haté
kony végzésére, illetve irányítására is. Ez a szándék később az Alapító Okiratban 
részletesen is megfogalmazódott, iránymutatása ma is érvényes.

Az 1990 október 1-i hatállyal életre hívott Országos Közoktatási Intézet szervezeti 
struktúrájának alapját a kezdettől fogva jól körülhatárolható szakterülettel rendelkező és 
irányultságú központok, valamint a szerkesztőségek adják. E szervezeti egységek az 
alábbiak:

-  Értékelési Központ,
-  Fejlesztési Központ,
-  Iskolafejlesztési Központ,
-  Kutatási Központ,
-  Nemzetiségi, Etnikai és Kisebbségi Központ,
-  az Iskolakultúra szerkesztősége és
-  az Új Pedagógiai Szemle szerkesztősége.
A továbbiakban -  eltekintve az Intézet, mint egész tevékenységének bemutatásától 

és értékeléséről, illetve annak érzékeltetésétől, hogy hogyan és milyen mélységben volt 
mindez kitéve a politikai közélet hullámverésének, a Művelődési és Közoktatási Minisz
tériumban bekövetkező koncepcióváltásoknak, Alapító Okirat-módosítási törekvéseknek 
- , kizárólag a Pedagógusképzési és Fejlesztési Központban folyamatosan kialakuló és 
alakuló műhelymunka irányairól és eredményeiről szándékozunk szólni.

A központ -  az Alapító Okiratból adódóan -  közvetítő közegként funkcionál: figyelem
mel kíséri a közoktatási és a felsőoktatási rendszer működését, fejlődési tendenciáit, fej
lesztési szándékait, és mindezek egymásra hatását kiemeli, vagy előrejelzi. Rendszeres 
kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmények neveléstudományi tanszékeivel, illetve a tan
tárgypedagógiai műhelymunkákba bekapcsolódó tanszékek és megyei pedagógiai inté
zetek munkatársaival. Feladatkörei:

-  a pedagógusképzés nemzetközi gyakorlatában megnyilvánuló fejlődési tendenciák 
felderítése összehasonlító vizsgálatokkal;

-  a hazai pedagógusképzési reformtörekvések összegyűjtése, elemzése és terjesz
tése;

-  új -  a közoktatási rendszer átstruktúrálódásához alkalmazkodó -  pedagógusképzési 
modellek kidolgozása és kísérleti kipróbálása;
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-  továbbképzési modellek kidolgozása, kísérleti ellenőrzése és működtetése a peda
gógusképző intézményhálózat oktatói számára (a képzők képzése);

-  továbbképzési modellek kidolgozása és kísérleti kipróbálása új tantárgyak, ismeret
körök -  embertan, erkölcstan, népismeret stb. -  bevezetésére, gyakorló pedagógusok 
számára,;

-  kapcsolattartás és továbbképzési modellek kidolgozása és működtetése a határa
inkon túl élő magyar pedagógusok számára, illetve a pedagógusképzők oktatói számára;

-  alternatív jegyzetek, segédkönyvek, kézikönyvek, programok kidolgozása;
-  nemzetközi kapcsolatok kiépítése és közvetítése pedagógusképzés-kutatási és to

vábbképzési célzattal.
A központ munkájának megszervezése során nyilvánvalóvá vált, hogy feladatainkat 

csak abban az esetben tudjuk ellátni, illetve gondozni, ha azok köré műhelyeket, mun
kaközösségeket szervezünk. Ezzel a központ 5 főnyi munkatársi közössége megsokszo
rozódhat, miközben a pedagógusképzés intézményhálózatának érdeklődő szakem
bergárdája önszerveződéssel tapasztalatcsere-fórumot, továbbképzési lehetőségeket 
teremt magának, illetve kutatási, vagy fejlesztési célokat tűzhet maga elé. (Megjegyzen
dő, hogy e szempontból szerencsésen alakult a központ munkatársainak összetétele: 
mindenki kutatóintézeti, kutatási, felsőoktatási, pedagógusképzési előélettel rendelke
zik, szakterületének elismeri képviselője, így műhelyének kompetens irányítója.)

Szervezeti egységünk megalakulásától bekapcsolódott abba az akciókutatásba, 
amely a képességfejlesztő pedagógusképzés modelljének kidolgozását és kísérleti ki
próbálását tűzte ki célul. E folyamatban új tantárgyak, ismeretkörök, óra- és vizsgatervek, 
képzési arányok, képzési modellek stb. születtek, amelyek maguk is igényelték az állan
dó szakmai kontrollt, vagy újabb alternatívák kidolgozását. A kísérleti program egyik új 
ismeretköreként született meg az embertan, majd ezt hamarosan követte az Embertan 
Műhely megalapítása, amely kezdetben a tárgy tanítására készítette fel a vállalkozó pe
dagógusokat, később fejlesztő munkájuk tartalmi segítőjévé és anyagi támogatójává is 
vált. Hasonló módon jött létre a Történelemmetodikai Műhely és a Neveléstudományi Tan
székek Vezetőinek Munkaközössége is. A Fizikametodikai Műhelyt már a tapasztalatok 
birtokában, a természettudományok világára való kitekintés szándékával indítottuk. Sa
játos és következetes munka folyik a központ ötödik műhelyében, a Sándor Körben, 
amely az ökumené gondolatkörét emeli a pedagógiai problémák sorába. Abban is külön
bözik a korábban említettektől, hogy alapítása még az „intézet-előtti" időkre nyúlik vissza.

Központunk önálló szervezeti egységeként funkcionál az lUC-Hungary, amely külkap- 
csolataink építésével és ápolásával foglalkozik. Tevékenységének eredményeként több 
száz egyetemi és főiskolai oktató, illetve hallgató ismerkedhetett meg a dán közoktatási 
és felsőoktatási rendszerrel, szerezhetett közvetlen tapasztalatokat azok mindennapi 
életéről és problémáiról.

A felsorolt műhelyek segítségével a központ előzetesen vállalt feladatait folyamatosan 
végezte és művelte. Ezt minden területen produktumok sora igazolja. Az alábbiakban rö
vid áttekintést adunk a műhelyek tevékenységéről, azok vezetőinek összefoglalásában.

1. Embertan Műhely (Kamarás István)

A műhely több mint négy éve működik azzal a céllal, hogy segítséget adjon az ember
tan, erkölcstan, emberismeret, önismeret tárgyakat tanító, vagy ilyen tárgyakat tanításra 
felkészülő pedagógusoknak. Programjában elsősorban kétféle „műfaj” szerepel. Az 
egyik: előadások és kerekasztal-beszélgetések, amelyeken a különböző embertudomá
nyok olyan képviselői jelennek meg mint Balassa Péter (filozófia, esztétika), Balázs Zol
tán (politológia), Boda László (etika, teológia), Boros István (teológia, filozófia), Gáspár 
Csaba László (teológia, filozófia), Gesztesy András (teológia), Kapitány Gábor (szocio
lógia), Kocsis Mihály (népismeret), Kontra György (biológia, pedagógia), Pálhegyi Ferenc 
(pszichológia, teológia), Ranschburg Ágnes (pszichológia), Scheily Mária (pszichológia, 
antropozófia), Szabó Gyula (teológia). Székely György (nyelvfilozófia, antropozófia), Till
man J. József (filozófia), Topolánszky Ákos (szociológia, teológia). Tóth Géza (biológia),
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Trencsényi László (pedagógia), Túri Zoltán (pszichológia), Veres András (iroda
lomtudomány), Zsolnai László (ökológia), Zsolnai József (pedagógia).

A másik „műfaj” a módszertani tapasztalatcsere, amelynek keretében elsősorban a 
műhely embertanban praktizáló tagjai számolnak be tevékenységükről, de drámajáték
ban is résztvettek már a műhely tagjai. Eddig kb. százan fordultak meg a műhelyben, 
állandó tagsága kb. 30, de mert, minden hónap negyedik péntekén tanítási időben talál
kozunk, átlagosan 20-25 fő szokott résztvenni ezeken az alkalmakon. (A műhely nyitott, 
a jelzett helyen és időpontban bárki csatlakozhat.) A műhely két alkalommal írt ki pályázatot: 
először embertan óra leírásokra (anyaga meg is jelent az Embertan óravázlatok c. kötetben), 
másodszor pedig az embertan tanításának módszertanával foglalkozó írásokra.

A „központi” műhelyen kívül már több regionális embertankurzus is működött illetve 
működik: Miskolcon, Nagyatádon, Szekszárdon, Tapolcán és Tiszafüreden 25-50 fővel. 
A programok az Embertan-műhely előadói és tagsága segítségével álltak össze. Részt
vevőik többsége az embertan tanítására vállalkozó pedagógus, de akad köztük egész
ségüggyel és szociálpolitikával foglalkozó szakember, könyvtársos, népművelő, hitoktató 
és lelkész is. Akadt egy harmadik lehetőség is: 1992-ben az Országos Közoktatási Intézet 
öt ország magyar pedagógusai számára rendezett ásotthalmi olvasótáborban volt egy 
speciális programú csoport az embertan műhely tagjai és a téma iránt érdeklődők szá
mára.

A műhelytagok közül többen -  Ambrusné Kéri Katalin, Könczeyné Kuslits Katalin, Pa- 
lágyiné Rúzs Molnár Katalin, Turcsik György és Vörös K lá ra - írtak tankönyveket és egyéb 
oktatási segédleteket.

2. Történelemmetodikai Műhely (V.Molnár László)

1993 tavaszán indítottuk el az egyetemi/főiskolai történelem szakmetodikusok és a pe
dagógiai intézeti szaktanácsadók „műhelyét", amely általában kéthavonkénti rend
szerességgel tartja szakmai megbeszéléseit. A szervezők célja nem titkoltan az volt, 
hogy a megelőző évtizedek „lelki eróziója' után a szakemberek számára „szellemi ózon
réteget" teremtsen. Ugyanígy fontosnak tartottuk, hogy még véletlenül se hozzunk létre 
újabb „gittegyletet” vagy „szekértábort", amely a történelemtanítás „királyi utjának” jogát 
vindikálná magának. Egy pillanatig sem gondoltuk, hogy -  e területen -  zsebünkben 
hordjuk a bölcsek kövét, és ismerjük azt az általános panaceumot, amely egy csapásra 
megoldaná az egyetemes és a magyar történelem tanításának gondjait.

Éppen ezért a szakmai programjaikat látogató metodikusokat, szaktanácsadókat, kö
zépiskolai tanárokat, kutatókat és fejlesztőket nem „megosztani", hanem „egybegyűjteni" 
kívántuk, azzal a szándékkal, hogy fórumot, publikációs lehetőséget és nyilvánosságot 
biztosítsunk számukra. Meggyőződéssel hittük ugyanis, ha van értelme, haszna és ho
zama a demokráciának, akkor az elsősorban a nyilvánosság, amelynek segítségével ki
takaríthatjuk végre Augiász istállóját. Ki kell dobni ugyanis történelemtanításunkból a 
„romlandó kacatot”, a múltét és a jelenét egyaránt.

Már az első szakmai megbeszélésünkön egyetértettünk abban, hogy formálódó „mű
helyünk" nem törekszik kizárólagosságra, és csupán egy akar lenni a többi hasonló jel
legű team, munkaközösség és munkacsoport közül, amelyek szürkeállományuk produk
tumaival kvalifikálják magukat. Nem „kirekesztő”, hanem „befogadó” szándék vezérelt ben
nünket legnagyobb közös célunk, a történelemtanítás minőségi megújítása érdekében.

Az eddigi szakmai programok témái (a rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus 
pontjai, történelemmetodikai szakirodalmunk problémái, a tér- és időszemlélet fejleszté
sének lehetőségei, a történelmi fogalmak használata, a tanórai forráselemzés, a törté
nelem felvételi vizsga korszerűsítése, a történelemtankönyv mint pedagógiai eszköz, a 
történelemtanítás és a művelődéstörténet kapcsolata stb.) arról győztek meg bennünket, 
hogy számottevő érdeklődés nyilvánul meg az időnként lenézett, másodlagos fontossá
gúként kezelt szakmetodika kérdései iránt. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a „műhely” tagjai 
közül többen szerzői voltak az 1993 végén -  a PSZM Projekt Programiroda által dotált 
- , a Keraban Kiadónál megjelent Új törekvések a történelemtanításban kötetnek, vala
mint a jelenleg kiadásra váró Történelemmetodikai műhelytanulmányok című, 15 íves
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kéziratnak. Ezen kívül a műhelytagok tollából számos dolgozat látott napvilágot az „Is
kolakultúra” c. folyóirat hasábjain is. Az említett írások szerzői (az egyes szakmai ren
dezvények előadói, felkért hozzászólói és résztvevői) -  bár a hazai oktatásügy különböző 
területein dolgoznak -  meggyőződéssel vallják, hogy a történelemtanításnak a jó mód
szerek adnak eleganciát, méltóságot és intellektuális változatosságot. Valamennyien 
hisszük, hogy a történelem nem avitt bölcsességek példatára, nem poros analógiák gyűj
teménye, amelyből megérthetjük, miért úgy alakult a heti kül- és belpolitika, nem is gon
dosan összeállított „erősítőszer” (szteroid) az egyes népek, etnikumok identitásának fo
kozására. A történelem ugyanis -szerin tünk-az emberi önmegismerés nélkülözhetetlen 
stúdiuma, amely az emberi lényeg és az évezeredes civilizációk során létrehozott értékek 
(anyagi és szellemi teljesítmények) megismeréséhez és megértéséhez vezet el.

A szakmai programok színvonalát jelentősen emelték azok a hazai és külföldi meghí
vott előadók, köztük történészek (Fischer Ferenc, Kardos József, Kertész István, Sala
mon Konrád, Szili Ferenc), művelődéstörténészek (Gazda István, Németh József, A. 
Szála Erzsébet, TőkéczkiLászló), neveléstudományi szakemberek (Gordon Batho, Sze- 
benyi Péter), szakmetodikusok (Szabolcs Ottó, Veress Géza, Zsoldosné Olay Ágnes), 
pedagógiai szakírók (Kronstein Gábor) és az MKM munkatársai (Bakos Károly és má
sok), akik évtizedek óta szívügyüknek tekintik történelemtanításunk minőségi megújítá
sát, a korszerű taneszközök kifejlesztését.

Műhelyünk nem kívánt agitatív propagandát folytatni, csupán töprengésre és együtt 
gondolkodásra invitál a múlt és jelen történelmetanításának kritikus pontjairól, továbbá 
szerényen segíteni szeretne a gyakorló történelemtanárok mindennapi gondjain. Kollé
gáink nem kívánnak mások „tyúkszemére lépni”, vagy illetlenül „nyelvet öltögetni”, hanem 
tudomásul veszik a hazai tudományos és közéletben a „másság" jelenlétét, de tudják, 
hogy a pártállami történelemtanítás hívei és szószólói még nem tűntek el, mint „kísértetek 
a hajnali kakasszóra”.

A tacitusi „sine ira et stúdió” elvét követve, a műhely tagjai elsőrendű fontosságúnak 
tekintik a tárgyilagos, ideológiai hatásoktól mentes iskolai történelemtanítást, amelynek 
prioritását-többek között -  a Történelemtanárok III. Országos Konferenciáján, 1993. ok
tóber 17-én előterjesztett állásfoglalás is kiemelte: „Századunkban a hatalom mindenkori 
birtokosai általában a hivatalos ideológia, az államilag támogatott világnézet terjesztését, 
sőt nemegyszer az aktuális kormánypolitika támogatását várták el a magyar történelem- 
tanároktól. Történelemtanításunk azonban soha nem vált mindenestül a hatalom kiszol
gálójává. Egyre szélesebb körben elfogadott értékké vált a tárgyilagosság, a különböző 
eszmei és politikai irányzatoktól való tudatos távolságtartás. Nehéz időkben formálódtak 
ki ennek a magatartásnak az alapelvei, de úgy gondoljuk, hogy tárgyilagosnak maradni 
a demokráciában sem sokkal könnyebb.”

3. Sándor Kör -  a pedagógiai önképzés világnézeti műhelye 
(Deme Tamás)

A tanártovábbképzésnek van egy sajátos területe, s ez a világnézettel van összefüg
gésben. Még 1989-ben jött létre ez a szellemi műhely, gyakorló pedagógusok kezdemé
nyezésére. A név (Sándor Kör) a XX. század két igen jelentős pedagógusára, tudósára 
utal: Karácsony Sándorra és Sík Sándorra. Nem véletlen, hogy az egyikük refromátus, 
a másik a katolikus felekezethez tartozott. A Sándor Kör ugyanis az ökumenikus elköte
lezettségű tanárok köre. Mind világnézeti, mind társadalmi értelemben.

A legkülönbözőbb szakokat és évjáratokat tanító pedagógusok immár 6 éve rend
szeresen (havonta) találkoznak a Körben. Minden alkalommal egy közösen választott té
ma, egy (vagy több) előadóval -  teremt lehetőséget az önművelésre, eszmecserére.

A hat év alatt hozzávetőlegesen 500-600 tanárt, tanárjelöltet érintett meg a műhely- 
beszélgetés. A fejlődéslélektantól a művészeti nevelésen át az ökológiáig, az orkesztika 
nevű táncrendszerig sok mindenről esett szó. Téma volt a felekezeti iskolák, a Fasori 
Evangélikus Gimnázium, a Baár-Madas, a Lauder Közösségi Iskola, vagy a Pannonhalmi 
Gimnázium sorsa. A Sándor Kör aktívan részt vállalt az ún. „ökumenikus iskolák” kon
cepciójának és működési feltételeinek megteremtésében. A műhely több intenzív tovább
képzést és nyári pedagógus-tábort szervezett. (Határon túlra is.)
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A Sándor Kör eredményeihez tartozik egy könyvsorozat beindítása is. A „Növekedvén 
nevelünk” -  pedagógusoknak szóló sorozatot a Kör tagjainak kezdeményezése tette le
hetővé.

A műhelyt anyagilag nem támogatja egy intézmény sem. Gyakorlatilag a tagok tartják 
fent _ és az igény, amely létrehozta. A rendszeresen összejövő tagságban több vidéki is 
található. Célja, célunk -  megtanulni egymás nyelvét, az egység nyelvét. Igazi, nevelők
nek való feladat.

4. Fizikametodikai Műhely (Bardócz András)

A Fizika Módszertani Műhely az ország főiskoláin és egyetemein dolgozó fizika szak- 
módszertanos kollégák közreműködésével indult el. Működésének első évében a fizika 
módszertan tanításának helyzetét tekintette át, gyakorlatilag az összes magyarországi 
tanárképző intézményben. Bár a találkozókon résztvevők létszáma és egyetemi illetve 
főiskolai státusa is változó bizonyos értelemben mégis rendszeres önképzési fórumnak 
tekinthetjük. A csoport mindenféle értelemben nyitott. Megbeszélésein érdeklődő közép
iskolai tanárok, vagy akár laikusok is résztvehetnek. Sajnos működésének anyagi felté
telei gyakorlatilag nincsenek biztosítva és az egyetemek és főiskolák közti szeparálódás 
is zilálóan hat a csoportra.

A csoportot eleinte a kölcsönös érdeklődés, majd egy idő óta a közös munkavégzés 
reménye tartja össze. Jelenlegi programja jegyzetírás a fizika módszertanának tanításá
hoz. Működése bizonyos mértékig megfelel a Magyari 8ec/c-féle „professzor” képzési 
koncepciónak. A tagok a módszertant tudománynak tekintik, ugyanakkor nem fogadják 
el a kizárólagosság elvét, amennyiben szinte minden módszertani választási lehetőséget 
egyenjojünak vélnek a tanítás módszerét általában „tanárfüggőnek” tartják. A szaktudo
mányi ismereteket önmagukban nem tartják elégségesnek a jó pedagógussá váláshoz, 
és a módszertant a szakimseretek és az általános pedagógiai tárgyak közti „kölcsönha
tást közvetítő részecskének” tekintik. A fejlődés lehetősége talán a kognitív pedagógia 
alkalmazása irányában, illetve a Zátonyi Sándor, Takács Viola, és mások által végzett 
egzakt felmérések alapján történő továbbhaladás irányába mutat.

A Műhely első találkozója 1993. november 2-án volt. Ezen az együttműködés lehető
ségeit vitattuk meg és elhatároztuk, hogy tájékozódunk a fizika módszertan tanításának 
helyzetéről a különböző intézményekben. Ugyanennek az évnek decemberében kezdtük 
meg a rendszeres előadásokat az egy-egy intézményben folyó munkáról. Főzy István 
mondta el nézeteit az ELTE TTK-n folyó metodikai képzésről. Még ekkor pályázatot nyúj
tottunk be a PSZM Programirodához tantervkészítés és módszertani jegyzet írására kér
ve támogatást. 1994. januárjában Erlichné Bogdán Katalin előadását hallgattuk me a 
BGYTF-n folyó módszertani képzésről. Márciusban Molnár László mutatta be a BDTF 
hasonló irányú tevékenységét. Áprilisban Poór Istvánt az ELTE TTK, Papp Katalint a JA
JÉ, Szőcs Gézát az EKTF módszertani munkájáról hallgattuk meg. 1994. októberében 
ültük megalakulásunk egyéves évfordulóját. Elhatároztuk, hogy hozzáfogunk a módszer
tani jegyzet írásához. Decemberben az első tartalmi vázlat alapján elkezdtük a jegyzet 
szerkezetének megtervezését. 1995. január végén egyes résztémákról már részletes 
vázlatokkal rendelkezve nagyvonalakban megállapodtunk az egyes témák tartalmát és 
a szerzők személyét illetően.

• •

Összegezve: a műhely munkáját aktív önképzésnek tartjuk, mely folyamatosan termeli 
ki az írásos dokumentumokat is. (A műhelyen elhangzott beszámolók rövidített változatai 
az Iskolakultúrában olvashatóak.) Ha a módszertani jegyzet elkészül, azt az „önképzés" 
e szakaszát záró kollektív „disszertációnak” tekinthetjük.

5. A Nemzetközi Oktatási Központ -  IUC és magyar képvise
lete, az lUC-Hungary (Kovács Katalin)

Az 1986-ban Dániában alapított nemzetközi Oktatási Kozpont -  IUC a dán név rövidí
tése -  egyike volt az első olyan nyugat-európai szervezetnek, mely nem iskolai kereteken 
belül a hagyományosan nemzeti monopóliumnak tekintett okatásügy nemzetközi vonat
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kozásaival, lehetséges kapcsolódási pontjaival kezdett foglalkozni. Azóta mind Keleten, 
mind Nyugaton egész koreográfiája alakult ki a pályázati rendszereknek, a bilaterális és 
soknemzeti együttműködési formáknak. Az IUC kis non-profit szervezet lévén rövid idő
tartamú, aktuális kérdésekkel foglalkozó együttműködési formákra specializálódott: kon
ferenciákat, tanulmányutakat szervez elsősorban tanárok és diákok számára Európában 
és Észak-Amerikában.

Az elmúlt években több százan vettek részt az IUC rendezvényein. Elsősorban az Eu
rópai Unió és a dán állam támogatásával -  és növekvő mértékben közép-európai forrá
sok révén is -  sok közép-kelet-európai résztvevő is eljutott az IUC programjaira.

Az IUC hagyományos programjai:
-  Oktatással a Demokráciáért (európai tanári konferenciák);
-  A Közős Jövőnk (látogatások az Európai Unió intézményeiben);
-  Az Átalakuló Európa (kelet- és nyugat-európai tanulmányutak amerikai oktatók ré

szére);
-  Demokrácia és Föderalizmus az Egyesült Államokban (tanulmányút európai diákok 

számára);
-  Ifjúsági Vezetői Ismeretek (TEMPUS program);
-  A Holocaust Emlékezete (európai és amerikai diákok és tanárok számára);
-  Globális Párbeszéd (tanulmányutak az oktatási reformok nyomában),;
-  Európa Népei (kisebbségi témájú konferenciák);
-  A Tanár Szerepe Társadalomban (konferenciasorozat);
-  Az Észak Hangja Európában (skandináv tanárok és diákok programjai).
E sokszínű tematika feldolgozásához változatos színhelyek, előadók, együttműködők 

kellenek. Az IUC egy olyan partneri hálózatot épített ki melynek révén közvetlen kapcso
latokkal rendelkezik számos európai ország oktatási szakembereivel és intézményeivel. 
Az együttműködés rendszerességének biztosítása érdekében az IUC képviseleteket nyi-

* *

tott a legfontosabb partner országokban. így az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy- 
Británniában, illetve Lengyelországban és Magyarországon.

A Nemzetközi Oktatási Központ magyarországi képviseletének Budapesten az Orszá
gos Közoktatási Intézet Pedagógusképzési és Fejlesztési Központja ad helyet. A képvi
selet hivatalosan 1992-ben nyílt meg, de már az azt megelőző évben is számos OKI-s 
kutató és szakember járt Dániában illetve segített az IUC magyarországi programjainak 
lebonyolításában. A magyar képviselet létrehozása lehetővé tette magyar diákok, tanárok 
és oktatási szakemberek rendszeres részvételét a nemzetközi programokon és az IUC 
budapesti programjainak zökkenőmentes lebonyolítását, de az igazi nyereséget az új kö
zös programok fejlesztése hozta.

Az elmúlt években a magyar pedagógusképző intézmények képviseletében nyolc ok
tatói és diákcsoport vett részt rövid dániai tanulmányutakon, melyeknek célja a dán is
kolarendszer és pedagógusképzés megismerése, szakmai tapasztalatcsere volt. E ren
dezvényeken kívül a nemzetközi tanári konferenciák voltak a legsikeresebbek, melyekből 
leginkább a szaporodó magyar alternatív és magániskolák pedagógusai illetve fejlesztő 
szakemberei profitálhattak.

Az lUC-Hungary szeretné folytatni a konferenciák és tanulmányutak részvételi lehető
ségeinek közvetítését, és az IUC magyarországi programjainak szervezését. A fejlesz
tési tervekben továbbá szerepel egy hiánypótló információs központ létrehozása, mely 
pályázati tanácsadással, széles körű adatgyűjtéssel és tájékoztatással foglalkozna.

Az lUC-ról további felvilágosításért a következő címekhez lehet fordulni:
Ingolf Knudsen Kovács Katalin
director, lUC-Europedirector lUC-Hungary
P.O. Box 150 1051 Budapest
5700 Svendborg Dorottya u. 8.
Denmark OKI)
Tel.: 45 62 21 68 92 Tel.: 1 118 6287
Fax: 45 62 20 28 92 Fax: 1 118 6384
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6. A Neveléstudományi Tanszékek Vezetőinek 
Munkaközössége (Kocsis Mihály)

A negyedik éve működő munkaközösség azzal a céllal jött létre, hogy segítse a külön
böző intézményekben működő neveléstudományi tanszékek közvetlen szakmai kommu
nikációját, kutatási-fejlesztési együttműködését, ugyanakkor információs és továbbkép
zési bázisként is funkcionáljon. Nevével ellentétben a tanszékek minden érdeklődő mun
katársa előtt nyitott.

A munkaközösség a rendszeres találkozások mellett eddig három nagyobb vállalko
zásba kezdett. Ezek az alábbiak:

-  Szakma? Tudomány? Metapedagógiai eszmecsere a magyar pedagógiáról címmel
konferencia szervezése;

-  dániai tanulmányút szervezése egyetemi és főiskolai oktatók számára;
-  pályázat a Pedagógus Szakma Megújítása Programirodához, illetve az abban vállalt

témák közös kidolgozása.
A háromnapos metapedagógiai konferenciát 1993. januárjában Jászberényben szer

veztük, mintegy 70 főnyi résztvevővel. A program kiemelkedő része volt az a kerekasztal- 
beszélgetés (vagy inkább vita), amelyet a társtudományok jeles képviselőinek -  sGazsó 
Ferenc, Juhász-Nagy Pál, Magyart Beck István, Kamarás István, Pléh Csaba, Szépe 
György, Zsolnai József- meghívásával az adott tudományok méta szintű elemzésének 
aktuális helyzetéről és az eredmények „pedagógiai” következményeiről szerveztünk. Ke
vésbé volt eredményes az a tervünk, hogy a metapedagógia egy-egy leszűkített témá
jának vizsgálatára munkacsoportokat alakítsunk. Érzékelhető volt, hogy a metapedagó
giai szemléletmód hiánya, illetve igénye még nem vált motiváló erővé a neveléstudomá
nyi tanszékek hálózatában.

Az egyetemi és főiskolai oktatók számára szervezett dániai tanulmányúton a 45 főnyi 
küldöttség a pedagógusképzés -  továbbképzés mindennapi gyakorlatával ismerkedett 
meg. A látogatás fontos eleme volt a szabad tanárképző elméleti és gyakorlati munkájá
nak elemzése.A munkaközösség legnagyobb horderejű, és legtöbb munkatársat moz
gósító vállalkozása a Pedagógus Szakma Megújítása Programirodához benyújtott pá
lyázat, és az abban vállalt feladatok megoldása, illetve a kutató-fejlesztő folyamatok el
indítása volt. A pályázatban a munkaközösség tíz problémakör kutatását, vizsgálatát 
vagy feltérképezését vállalta. Ezek az alábbiak:

1. Az „Univerzitás” irányába tett lépések hatása az intézményhálózatra: átalakulások, 
egyesülések, megszűnések, community college-ok, gyakorlóiskolák, finanszírozás. (Do- 
kumetumelemzés és gondolatkísérlet.)

2. A háromlépcsős (B.A., M.A., Ph.D) felsőoktatási rendszer kiépülése, a pedagógus- 
képzés pozícióinak felvázolásával. (Dokumentumelemzés és gondolatkísérlet.)

3. A kiépített nyugat-európai pedagógusképzési és továbbképzési rendszerek össze
hasonlító strukturális és tartalmi elemzése. (Összehasonlító vizsgálatok.)

4. A hazai pedagógusképzési hagyományok és a mai gyakorlat összehasonlító elem
zése. (Összehasonlító elemzések.)

5. Az értelmiségi, a pedagógusi és a szaktudományt képviselő szerepekre való felké
szítés filozófiai, tudományelméleti és tudásszociológiái alapjai. (Elméleti kutatás.)

6. A pedagógusképzés humán reformja: emberkép, (gyermekkép, pedagóguskép) tár
sadalomkép, magyarságkép, természetkép, transzcendens világok képe, világkép. (El
méleti kutatás és programtervezés.)

7. A gyakorlati képzés helyzete és feladatai egy megújított pedagógusképzési struk
túrában. (Empirikus vizsgálat-és programtervezés, együttműködve az 1. és a 4. munka- 
csoporttal.)

8. A továbbképzés tartalmi és strukturális megújítása. (Empirikus vizsgálat és prog
ramtervezés.)

9. Gondolatkísérlet egy ideálisnak vélt pedagógusképzési modell felvázolására.
10. A képzők képzése mint tudásszociológiái probléma. (Empirikus vizsgálat és prog

ramtervezés.)
Mindegyik problémakör vizsgálatára munkacsoportok szerveződtek, amelyek tevé
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kenységüket önállóan végezték. A folyamatosan születő produktumokat három alkalom
mal konferencián (1993 novemberében Pécsett, 1994 májusában Nyíregyházán, 1995 
májusában Budapesten) mutattuk be, illetőleg vitattuk meg. Az elkészült tanulmányok 
közül néhány a Magyar Felsőoktatás című folyóirat ezévi 5-6. számában jelent meg, és 
az Iskolakultúra jelen száma a következő oldalakon újabbakat tartalmaz.

A megjelent és megjelenő szakanyagok a műhelymunka folyamatát jelenlegi állapotá
ban, és csak néhány területen illusztrálják. Ez arra utal, hogy a munkaközösség kutató
fejlesztő tevékenysége nem zárult le, hanem az eddigiekhez hasonló módon folytatódik.

Ezúton mondunk köszönetét a közel 60 főnyi külső munkatársi gárdánknak a munka- 
közösségben végzett tevékenységéért, és a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt 
Programirodájának tevékenységünk anyagi támogatásáért.
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Az óvóképzés tartalmi 
változásai

(Tantervelemzés)

MIHÁLY ISTVÁNNÉ -  PESTINÉ DARIDA IDA -  
SZAKÁCS MIHÁLYNÉ

A pedagógusképzés történelmi múltját vizsgáló kutatások azon értékek feltárását 
célozzák, melyek beépíthetők a mai képzési tevékenységekbe. Főiskolánkon 
folyó vizsgálódások a hazai pedagógusképzési hagyományok megismerése, a 
múlt és a jelen törekvéseinek összevetése, az azonosság, az egytőről fakadás 
bizonyításának szándékával segíthetik a pedagógusképzés ügyét. Ma, a felsőok
tatás új rendszerének kiépítése, s abban a pedagógusképzés helyének, státuszá
nak keresése komoly feladat elé állítja a kutatókat, a pedagógusokat képező 
intézményeket. Külföldi mintákat, modelleket tanulmányozva, követve lehetősé
gek, távlatok rajzolódnak ki előttünk, s az igény, hogy minőségi változást kell 
megvalósítani -  a pedagógusképzésnek meg kell újulnia.

Elsősorban szerkezeti, strukturális változásokra koncentrálunk, a felsőoktatási rend
szerbe történő beilleszkedés érdekében. Nem téveszthetjük azonban szem elől a tartalmi 
változások szükségességét a pedagógusképzés minőségi elemzésével, a korszerűsé
get segítő kutató, feltáró munka eredményeinek figyelembevételével.

Témánk kifejtése során a szervezeti, tartalmi -  elsősorban tantervi elemzésekre vál
lalkoztunk, keresve a magyar pedagógusképzésben mindazt, ami nemzeti sajátossága
inkból fakadóan leginkább segítheti a kontinuitást, a megőrizve változtatást.

Az óvónői-, később óvodapedagógus-képzés tartalmának vizsgálatában a következő 
szempontokat követtük:

1. a képzés szerkezeti változásai;
2. a pályaalkalmassági vizsgálatok, követelmények és módszerek változásai;
3. tantervek -  tantervi tartalmak alakulása -  szakkollégiumok.
A 100 éves állami óvóképzők első képzési dokumentumait elemezve, majd az ezt kö

vető közép-, felső és főiskolai szintű óvóképzők tanterveit vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a beiskolázás, később a felvétel alapvető követelménye volt az alkalmasság, a meg
felelés.

„Folyamodhatnak, kik ép, egészséges testalkattal, jó zenei hallással és jó hanggal bír
nak, látó és beszélő szerveik hibátlanok és a felső népiskola II., a polgári vagy felsőbb 
leányiskola IV. osztályát legalább jó sikerrel végezték el.” (A magyar királyi Hódmezővá
sárhelyi Állami Óvónőképző Intézet értesítője. Szerk. Szerényi Ánna. Levéltár
4739/1982.)

Az alkalmassági követelmények a mai napig a fenti kritériumokat fogalmazzák meg. 
Az 1959-es évtől ez kibővül a pedagógiai alkalmassági vizsgálattal. A módszerek széles 
skálájával találkozhatunk e vonatkozásban: gyermekek közötti megnyilvánulások; 10 
perc játszó gyermekekkel; szituáció-elemzések képről, pedagógiai helyzetek elemzése 
videofelvételekről, mesemondás stb.

Több értékelésről fogalmazódtak meg tanulmányok, publikációk. Általános vélemény, 
hogy beszélgetések, szituáció elemzések, kommunikációs gyakorlatok együtt biztosítják 
az eredményes értékelést, valamennyinek számolnia kell azzal, hogy a jelöltek igyekez
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nek az elvárható viselkedést megjeleníteni. Szükségességét azonban egybehangzóan 
megerősítik.

Az óvodapedagógus-képzés strukturális változásait tantervek, képzési programok 
alapján tudjuk nyomon követni.

A középfokú óvóképzés 100 éves távlatában a felső népiskolára, illetve a polgári isko
lára épült. 1926-ban 4 évre emelkedik a képzési idő. 1936-ban a budapesti óvónőképző 
tanárai kéréssel fordultak a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy svájci mintára 
főiskolaként működjön az óvónőképzés. Ez a szándék 1948-ban ismétlődik meg, amikor 
a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete fogalmazza meg a főiskolai képzés 
iránti igényt. 1950-től a 8 általános iskolára épülő 3 éves középfokú képzés óvónőképzők, 
illetve tanítóképzők keretében működött.

Mint a történeti áttekintés bizonyította -  az óvó-, tanítóképzés többször is együtt, azo
nos intézményben és hasonló tantervi tartalmakkal jelent meg az oktatási rendszerben 
Az óvói és a tanítói tevékenység azonos értéket képviselt.

Az 1848-as Első Egyetemes Tanítógyűlés megfogalmazza, hogy az óvodákban tanítói 
képesítéssel rendelkező óvók nevelik a gyermekeket.

Eötvös József 1863-as törvényjavaslata kimondja, hogy féléves óvodai gyakorlattal 
rendelkező tanítók lehetnek óvodavezetők.

1896-ban az Egyetemes Tanügyi Kongresszus a tanító- és kisdedképzés egyesítésé
ről dönt.

Az önálló kisdedóvó-képzések és a középfokú óvóképzők működése idején is sok az 
azonosság a képzés struktúrájában és tartalmában is.

Mint látjuk a képzési struktúrák változásai során többször is megfogalmazódott a főis
kolai szintű óvóképzés gondolata.

1956 elején az Oktatási Minisztérium 8-10 akadémia felállítását tervezte, az óvók-ta- 
nítók egy intézeten belül történő képzésével. Ekkor fogalmazódott meg a gyakorló óvodák 
és iskolák szükségessége is.

Felvetődött a középfokú képzés értékeit megőrző 6 éves folyamatos képzés lehetősé
ge is. 1959-ig a felsőfokú óvónőképzés megjelenéséig az általános és szakmai művelt
ség megszerzésére a 3 éves képzésen nyílt lehetőség.

1950-59 között az egyéves képesítő képzéstől az érettségire épülő egyéves képzésig 
több változattal találkozhatunk.

Az 1957-es óvónők és tanítók akadémiai képzésének terve már az érettségire épülő 
főiskolai képzést fogalmazza meg. 1959-től megkezdődik az érettségire épülő felsőfokú 
kétéves képzés.

1972-től a mai napig a felsőfokú képzéssel párhuzamosan óvónői szakközépiskolák 
is képeztek óvónőket.

1990-ben vált főiskolai szintűvé az óvodapedagógus-képzés.
Szinte egyedülálló a pedagógusképzésben a különböző képzési struktúrák sokfélesé

ge, melynek eredményeként az óvodákban is heterogén szintű szakmai és általános mű
veltség birtokában végzik a nevelőmunkát a pedagógusok.

A képet torzzá, értékelhetetlenné tette az a tény, hogy a 70-es évektől képesítés nélküli 
pedagógusok ezrei dolgoznak az óvodákban és iskolákban is.

A képzés szerkezeti változásait az 1993-ban megjelent LXXX. tv. a közoktatásról, és 
a LXXX. tv. a felsőoktatásról zárta. A törvények kimondják, hogy óvodapedagógusi mun
kakört csak főiskolai végzettséggel lehet betölteni.

Természetes, hogy a strukturális változásokat a tantervek is követték. A következőkben 
ezen változásokat nyomon követve keressük a képzési tartalmakban a mának, s talán a 
jövőnek szóló üzeneteket. Bízunk abban, hogy az óvodapedagógus képzés évszázados 
értékei tovább építhetők.

Az állami óvóképzés kezdeti szakaszában az 1891. XV. törvény hatására a kisdedóvó 
képző intézményekben egységes tanterv került bevezetésre.

A tantárgyak két blokkot képeztek A. az általános ismerteket nyújtó tárgyak, melyek 
között a magyar nyelv és irodalom, a természettudományok, a történelem és az alkot
mánytan mellett az idegennyelvet is megtalálhatjuk. B. A szaktárgyak között a kisdedne
velés módszertana és a módszertant alapozó tárgyak a test és egészségtan, az ének
hegedű, alaki munkák és legmagasabb óraszámban az óvodai gyakorlat jelenik meg.
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Ez a tantervi struktúra témánk szempontjából csupán azért lényeges, mert valamennyi 
tanterv tantárgyaiban az általánosan művelő -  értelmiségivé válást eredményező -  és 
szakmai, gyakorlati jellegű tárgyak alkotnak tantervi egységeket.

Figyelemre méltó a szerkezeti változások során említett érettségire épülő akadémiai 
képzés tanterveinek elemzése. Úgy is tekinthetjük, mint a felsőfokú óvodapedagógus 
képzés tantervi előmunkálatait.

A tantervi tervezet a Köznevelés c. folyóiratban jelenik meg 1957-ben.
1957. Óvónők és tanítók akadémiai képzésének terve. „Az általános iskola megalaku

lása óta a magyar oktatás ügyének talán legjelentősebb eseménye az óvónő- és tanító- 
képzés főiskolai átszervezésének bejelentése volt a magyar képviselőházban és az át
szervezés felvétele a Magyar Népköztársaság második ötéves tervébe." (A szakbizott
ság jelentése: Köznevelés 1957. XIII. évfolyam 2. szám) A Művelődési Minisztérium nyolc 
tagú szakbizottságot bízott meg az Óvónő- és Tanítóképző Akadémia cél-, feladat- és 
óraterv-javaslatának elkészítésével.

E jelentésben fogalmazódik meg a gimnáziumi érettségire épülő kétéves akadémiai 
képzés életrehívásának igénye.

Az Óvónő- és Tanítóképző Akadémia célja, hogy az óvoda, illetve az általános iskola 
l-l V. osztálya számára tudományos világnézettel rendelkező, művelt, szocialista erkölcsű, 
hivatásukat értő és szerető a dolgozó néphez hű óvónőket, tanítókat képezzen.

A tervet vitára bocsátották, s 9 szakmai vélemény alapján alakították ki az óratervet, 
mely továbbra is az óvó-tanító képzés egységes képzési programjának részeként jelenik 
me<g.

Érdemes áttekintenünk a tantervi változásokat. Figyelmet érdemel Barchard Erzsébet 
óratervi javaslata. (1959-től a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgatója volt.)

Ez az óra- és vizsgaterv a mai képzési programokhoz hasonló szemlélettel bír.
A marxizmus tárgyai között a filozófiatörténet (irányzatok) és az etika külön stúdium

ként jelenik meg. A didaktika és a logika is különválik. Az egészségtan és a testi nevelés 
kiemelt óraszámot kap, és a művészettörténet mellett az esztétika és a népművelés is 
önálló tárgyként kap helyet. Külön tantárgyként szerepel az óvodai módszertan általában, 
ezt követik a különböző módszertanok -  kimarad a környezetismeret-, a matematika- és 
az irodalom módszertan.

A viták eredményeként kialakított óraterv előremutat előkészítve a felsőfokú óvónő
képző intézetek tantervét. Komoly szerep jut e “végleges” változatban a pedagógiai, pszi
chológiai műveltséget alapozó tárgyaknak. Az anyanyelvi-, irodalmi és a környezetisme
ret módszertan alacsony óraszámával szemben az ének- és a rajz- kézimunka kapja a 
legmagasabb óraszámot.

Megfogalmazódik a 4 hetes összefüggő területi óvodai gyakorlat szükségessége.
Az 1958. évi 26. sz. törvényerejű rendelet, valamint a rendelet végrehajtásához kiadott 

187/1958. sz. miniszteri utasítás értelmében és irányelvei alapján 1959 nyarán megszűn
tek a középfokú óvónőképzőink és létrejöttek a felsőfokú óvónőképző intézetek (Kecs- 
kemét-Sopron-Szarvas).

A felsőfokú óvónőképző intézetek célja, hogy az óvoda számára művelt, hivatásukat 
értő és szerető kommunista világnézetű és erkölcsű óvónőket neveljen.

A felsőfokú intézmények programja a középfokú óvónőképzők az akadémiai képzés 
tanterveire épül, természetesen kiegészítve azokat új tantárgyakkal.

A tantervben kiemelt szerepet kapnak a világnézeti és politikai meggyőződést alapozó 
marxizmus-leninizmus tárgyai: a dialektikus és történelmi materialista filozófia, politikai 
gazdaságtan és a tudományos szocializmus kérdései.

A pszichológia tárgyak közül az általános-, gyermek- és neveléslélektan szerepel a 
tantervben.

A neveléselmélet és az oktatáselmélet mellett speciális óvodapedagógia alapozza a 
pedagógiai felkészülést.

A neveléstörténet önálló tárgyként szerepel. A népművelési ismereteknek művelő
déspolitikai szerepe van.

Logikát, gyógypedagógiai alapismereteket és óvodaszervezettant kollokviumi vizsga
formával tartalmazza az óra- és vizsgaterv.
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Az anyanyelvi ismeretek, a gyermek- és ifjúsági irodalom, az óvoda-egészségtan ki
munkált tantárgyi tartalmai jól alapoznak a módszertani tárgyak tanulásához.

A módszertanok sajátos rendszert alkotnak. Az óvodai élet megszervezésének mód
szertana a későbbiekben nem jelenik meg önálló tárgyként. A játékvezetés is csupán az 
„első" óra- és vizsgatervben kap módszertani státuszt, hasonlóan a bábjátékhoz.

Már a felsőfokú óvónőképzés első tantervében is helyet kapnak a fakultatív tárgyak 
(pl. idegen nyelvek, művelődéstörténet stb.).

A tantervi utasítások az évfolyami nagyelőadás és a csoportos foglalkozások szervezeti 
kereteit határozza meg, s utal az egyes formákban megengedhető hallgatói létszámra is.

A tanulmányok befejezése után szakdolgozatot írnak a hallgatók és marxizmus-leni- 
nizmusból, neveléstudományból, neveléstörténetből és lélektanból államvizsgáznak.

Fontos elvként jelenik meg, hogy minden elméleti tárgy a gyakorlatot szolgálja.
Az óvodai gyakorlat (gyakorlati képzés) kiegészül az egy hónapos területi gyakorlattal.
Az első tanterv megvalósításának eredményeiről rendszeres tájékoztatót adnak a 

szakmai folyóiratokban a képzésben résztvevő tanárok.

Az 1959-es tantervet követően öt év múlva jelenik meg az új tanterv, 1964-ben.
Képzési célkitűzések nem változnak. Ha lehet még jobban érvényesül a centrális jelleg. 

Az utasításban pontosan meghatározottak az időkeretek, szorgalmi és vizsgaidőszakok, 
a kötelező részvétel.

Az óra- és vizsgaterv tárgyairól a tantárgyi programok adnak részletes értelmezést (pl. 
a résztárgyaknál). A neveléselmélet az általános- és óvodai pedagógiát, és a didaktikát 
is integrálja, különös rendszerelméleti szemlélettel.

A tantárgyak elnevezéseiben nincs lényeges változás. A kiegészítő utasításokban a 
fakultatív tárgyak felvételét tanulmányi eredménytől teszik függővé. Nagy hangsúllyal fo
galmazódik meg, hogy „törekedni kell a nyelvoktatás széleskörű kiterjesztésére.”

A kötelező tárgyakat délelőtt kell tanítani. A záródolgozatra (nem szakdolgozat!) egy 
teljes munkanapot kapnak a hallgatók.

A területi szakmai gyakorlat időtartama 6 hétre bővül. Legmagasabb az óvodai peda
gógiai gyakorlat óraszáma (280). A módszertanok (6) összesen 150 órát kapnak.

Az utasítás kötelezően előírja a módszertanokhoz kapcsolódó óvodai bemutató fog
lalkozások számát. A módszertanok elnevezése az óvodai foglalkozásokkal azonos. Az 
anyanyelv és környezetismeret módszertan egy tantárgyat képez.

Az 1970-es tanterv képzési célja kiegészül a következőkkel „... akik eredményesen al
kalmazható általános és szakműveltség birtokában vannak, s az állandóan növekvő is
meretek önálló megszervezésének képességével rendelkeznek.”

Az utasítás a tanterv keretjellegére utal. Tantárgyi programok határozzák meg a tantervi 
tartalmakat, melyeket szakbizottságok készítenek el -  az MM hagyja jóvá.

Az óra- és vizsgaterv változásait új tantárgyak, óraszámok növekedése mutatja.
Csökken a marxizmus órák száma 135 óra. Új tantárgyak keretében fogalmazódnak 

meg a követelmények:
-  a marxista-leninista világnézet alapvető kérdései
-  korunk fő társadalmi-politikai kérdései.
A pszichológia tárgyai szigorlattal zárnak. Külön tantárgyként jelenik meg a pedagó

giai-pszichológiai szeminárium.
A játék-munka a pedagógia tárgyak sorába lép. A módszertanok egységes (30) óra

számot kapnak. Új tárgy a beszédművelés. Óvodai gyakorlat minden félévében zárófog
lalkozást vezetnek. Az óvodai gyakorlat 330 óra.

1973-74-es tanterv

Az MSZMP KB 1972. június 15-i oktatáspolitikai határozata alapján az érvényben lévő 
1970/71-es tantervek felülvizsgálata eredményeként készült a tanterv.

Egy kötetben tartalmazza a tanárképző főiskolák, a tanítóképző intézetek és az óvó
nőképző intézetek nappali és levelező tagozatának -  a pedagógusképzés tanterveit. 
Egységes célt fogalmaz meg valamennyi képzés számára.
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„Kommunista világnézetű és erkölcsű, hivatásukat értő és szerető általános iskolai ta
nítók, szaktanárok és óvónők képzése, akik eredményesen alkalmazható szaktudomá
nyi és pedagógiai műveltség birtokában vannak és az állandóan növekvő ismeretek önál
ló megszerzésének képességével rendelkeznek.

A tantervek keretjellegűek, a részletes tartalmakat programok írják elő. Lényeges
szempontként fogalmazódik meg az egységes képzés.

Az oktatói tematikákra vonatkozóan az átfedések elkerülése érdekében kötelező
egyeztetést ír elő.

Figyelemre méltó a kiegészítő utasítás 6. pontja, mely szerint a kötelezően választható 
kollégiumokon kívül a „hatékonyabb pedagógusképzés érdekében” szabadon választ
ható speciálkollégiumokat is meghirdethetnek az intézmények.

Valamennyi pedagógusképző intézményben követelmény, hogy a hallgatók szakdol
gozataikat a szaktárgyak, a marxizmus-leninizmus, a pszichológia a pedagógia vagy a 
tantárgypedagógiák módszertanok, valamelyikéből szabadon választhatják.

Az államvizsga a pedagógiai ismeretek komplex számonkéréséből áll.
Óra- és vizsgaterv.:
A marxizmus-leninizmus órák száma újból növekszik (157 óra). A tantervi programok

között a legrészletesebb kidolgozás ezt a tárgyat jellemzi.
Új tantárgy, a Közoktatáspolitika, az utolsó félévben 2 órát kap, melynek keretében tör

ténik az óvodaszervezettan oktatása is.
A IV. félév új tantárgya a szintetizáló szeminárium, mely ettől kezdve valamennyi tan

tervben az államvizsgára történő felkészítést tartalmazza.
A vezetéselméleti ismeretek mint új tantárgy, a tanárképzőkkel azonos programmal je

lenik meg az óvónőképzőkben.
Az oktatástechnika eszközei új tárgyként történő bevezetése a természettudományos 

szemlélet, valamint az alkotókészség alakítását célozza. A hallgatók technikai felkészí
tését azért tekinti a tanterv lényegesnek, mert az óvodai korszerű szemléltető eszközök 
és audiovizuális eszközök értő felhasználása elengedhetetlenül fontos feladat.

Emelkedik a módszertanok óraszáma. Egységesen heti 2 órás, és valamennyi, gya
korlati jeggyel záró tárgy. A módszertanokat alapozó tárgyak között heti 2 órában mate
matikát is tanulnak az óvónőképzős hallgatók.

Az ének-zene mellett megjelenik a hangszer tantárgy. Nem kizárólagosan egy hang
szer tanítását írja elő, hanem meghirdethető több hangszer oktatása is.

A polgári védelem, haditechnikai ismeretek, lövészeti ismeretek oktatására a testne
velés óraszáma ad lehetőséget.

A gyakorlatorientáltságú óvónőképzés az óvodai gyakorlat csökkenő óraszámával, a 
területi gyakorlat 4 hétre csökkenésével időkereteiből veszít. Új elemként jelenik meg vi
szont a zárófoglalkozás, mely az államvizsga részeként az óvodai gyakorlat rangját lát
szik növelni.

Az elemzések mutatják, hogy a jelentős tartalmi változásokat tartalmazó tanterv a pe
dagógusképzés történetében nagy jelentőséggel bír. Előrevetíti a felsőfokú képzés szín
vonala állandó emelésének szükségességét. Érdemes figyelmet szánni a levelező kép
zésnek is. Az 1974-75-ös évben a statisztikai elemzések alapján jelentősen növekszik 
az óvodába járó gyermekek száma (mintegy százezerrel).

Az óvodapedagógusok száma 8031-gyei magasabb az 1970-es adatokhoz viszonyít
va. A képesített óvónők közel 20%-a képesítés nélkül dolgozik.

Ez ad magyarázatot arra a tényre, hogy 1975-re jelentősen növekszik a nappali és 
levelező hallgatók száma. Az esti-levelező tagozaton a hallgatók 76,6%-a tanul.

A tanterv külön óra- és vizsgatervet határoz meg a levelező képzéshez, hangsúlyozva 
a tantárgyi tartalmak azonosságát.

Az általános iskolai és óvodai pedagógusképzés tantervei 1976-77.
A tanterv kiadását a tanítóképző intézetek főiskolává fejlesztése tette elsősorban szük

ségessé. így a tantervi változások is a tanítóképzők vonatkozásában meghatározóak.
Az a szemlélet, mely a pedagógusképzés egységét hangsúlyozva, ebben az időszak

ban is jellemzi a tanterveket.
Az alapozó tárgyak tartalmai valamennyi intézményben azonosak.
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Az óra- és vizsgaterv kibővül. Az egyes diszciplínák külön tantárgyként jelennek meg.
A pszichológia résztárgyai külön óraszámot és vizsgaformát kapnak és a III. félévben 

szigorlattal zárnak.
A pedagógia is szigorlati tárgy lett, az általános pedagógia, a neveléselmélet és a di

daktika tanulmányának feldolgozásával.
Önálló tárgy a neveléstörténet az utolsó félévben. Szigorlattal zárnak a módszertanok 

is a II. félévben.
A játék-munka az első féléves tárgyként kollokviummal zár. Bár a tantárgyi program 

alapján a pedagógia keretében tartozik, nem képezi a pedagógia szigorlat résztárgyát.
Az óvodai gyakorlat óraszáma növekszik. Bővülnek a szervezeti keretek. A tanterv 

alapján a hallgatók első félévtől ismerkedhetnek az óvodával, az óvodás gyermekkel. A 
tanterv a gyakorlati képzés szervezeti formáit, időkereteit külön táblázatban dolgozza fel.

Az orosz nyelv 4 féléves tárgyként kollokviummal zár. Magasabb óraszámot kap az 
idegennyelvi speciálkollégium is, mely állami nyelvvizsgára történő szerepét is betölti.

A képzés minőségi változásai egyértelműen megmutatkoznak mind a tantárgyak szá
mának, mint a követelmények (szigorlatok száma, tantárgyi tartalmak) változásaiban.

1978-ban tantervi kiegészítés mutatja az óvónői szakközépiskolát végzett hallgatók 
szakirányú felkészültségének elfogadottságát. Számunkra külön csoportokat kell szer
vezni. A gyakorlati tapasztalatok a differenciált képzés létjogosultságát a későbbiekben 
többször megkérdőjelezik.

Az óvónői szakközépiskolák eredményeit feltételező változások a nappali hallgatók 
képzésében is megmutatkoznak. Külön csoportokat szerveznek a differenciálás megva
lósításának érdekében.

A „felesleges" átfedések elkerülése érdekében az oktatók által keszitett tematikakban 
figyelembe kell venni az óvónői szakközépiskolák tanterveit (tankönyveit).

Nem kell a hallgatóknak szigorlatoztatniuk e képzési formában a módszertanokból. A 
módszertanok és alapozó tárgyaik együttes elnevezést kapnak, komplett tantárgyi prog
ramok fogalmazódnak meg.

A szakközépiskolák heterogén színvonala, az általános és szakképzés hangsúly és 
arányeltolódásai komoly nehézséget jelentett az egységes, a nappali tagozaton megfo
galmazott követelmények megvalósításában.

A „külön" tanterv lassan kiegészül, visszaállítva a szakközépiskolát végzett hallgatók 
képzésében is az egységes tantervi követelményeket.

Az óvodapedagógusok képzésének tanterve 1984-85. (9. sz. melléklet) A dokumentum 
elnevezésében is eltér az eddigi tantervektől. Az önálló tantervként csak az adott intéz
ménytípus képzési követelményeit tartalmazza.

Szerkesztője, készítői óvodapedagógusokat képező tanárok.
A képzési cél a világnézetre koncentráló, de már a szocialista (nem kommunista) er

kölcs normáit megfogalmazó. Sok új jellemzővel egészül ki az előző tantervek általában 
pedagógusképzésre vonatkozó célkitűzése.

Hangsúlyozza az óvodapedagógusok általános és szaktudományi műveltségének 
szükségességét a hivatás gyakorlásában. Az óvodapedagógus képet a nevelőmunka tar
talmának pontos megfogalmazásával rajzolja meg.

Az általános utasításokban valóban fellelhetők a keretjelleg jellemzői: a lehetőségek, 
az intézmények jogosultságai, helyi igények, személyi-tárgyi feltételek stb.

Az óra- és vizsgaterv tantárgycsoportokat alkotva részletes óra- és vizsgaszámokat 
rögzít. Az egyes blokkokban a tantárgyak elnevezése is változik.

A marxizmus-leninizmus tárgyai között most jelenik meg először a filozófia -  komoly 
óraszámmal (2 félévben 90 óra).

A pedagógia keretében a didaktika-logika integrációjára kerül sor. Ugyancsak egy tár
gyat képez a neveléstörténet és a közoktatáspolitika. A módszertanok, szaktárgyak és 
tantárgypedagógiák címmel blokkba kerülnek. Elnevezésük is változik: Anyanyelvi, iro
dalmi nevelés és módszertana, az irodalom helyett; Egészségre nevelés és módszertana 
a testnevelés helyett, de heti testnevelés órával. A hangszer nem önálló tantárgy, de része 
az ének-zene és módszertannak.

15



A kötelezően választható tárgyak skálája teljesebbé válik, lehetőség nyílik a „C" kate
góriás szakkörvezetői engedély megszerzésére is.

A kiegészítő utasításokban többször is megfogalmazódik a hallgatók egyéni képessé
geinek figyelembevétele (felmenthető, választhat, hallgatói szintnek megfelelő differen-
ciálás stb )

A tantervi programok minden tárgynál megjelölik a hallgatók önálló vagy irányított gya
korlati tevékenységét, az elmélet és a gyakorlat szintézisének megteremtését célozva.

Az óvóképzés centrális majd centrálisán keretjellegű tantervei 1989-re elvezettek a 
képző tevékenységhez, ténylegesen keretet adó tantervi irányelvekhez.

A képzési idő 6 félévre történő emelésével; a követelmények és a képzés tartalmának 
fejlesztésével a főiskolai rang elnyerését célozza a dokumentum.

A képzési cél és a kapcsolódó feladatok humanista szakember képzést körvonalaznak. 
Érvényre jutnak azokban az óvodapedagógusi kép értékes jellemzői: az érzelemgazdag 
nevelői attitűd; a gyermekismeret; a játék mással nem pótolható nevelőhatásának érvé
nyesítése; az önismeret; a kutató munka iránti érdeklődés; az értelmiségi szerepre tör
ténő felkészülés.

A képzési struktúra, mely a képzési időt, az óraszámokat, a vizsgaszámokat tartal
mazza, megfogalmazza a speciálkollégiumok választásának lehetőségét, a nemzetiségi 
képzés célját és a főiskolák számára lehetővé teszi a képzést kiegészítő és tanfolyami 
képzést.

A Képzés tartalma c. fejezet lényeges útmutatásokat ad az intézményi tantervek ké
szítéséhez.

A szaktárgyak és a módszertanok, valamint a gyakorlati képzés órarányai az egységes
tantervi tartalmakat célozzák.

A kötelező stúdiumok tartalma követelmények formájában határozza meg a lényeges,
minden intézményre érvényes útmutatásokat.

Külön fejezet foglalkozik az államvizsga és az oklevél tartalmi formai követelményeivel, 
mintegy szabályozva a kimenetet.

E dokumentum alapján kezdhette meg munkáját az a szakmai bizottság, mely a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium felkérésére, a megszűnt tantervi irányelvek helyett, 
kimeneti szabályozást megvalósító Képesítési követelményeket fogalmazott meg, a ta
nítói és az óvodapedagógusi szakokra 1992-ben.

A dokumentum készítői a bevezető gondolatokban hangot adtak azon törekvésüknek, 
miszerint: „tekintettel kell lennünk a képzés kétirányú elkötelezettségére: a közoktatás 
igényeinek és a felsőoktatás értelmiségi képzési funkcióinak optimális összehangolásá
ra". (Képesítési követelmények a tanítói és az óvodapedagógusi szakokra. Budapest, 
1992.)

A képesítési követelmények a kimenet szabályozásának funkcióját töltik be. Az a tény, 
hogy ma Magyarországon az óvodapedagógusokat képező főiskolák száma 11, felveti 
a képzés összehangolásának igényét. A képesítési követelmények az intézményi tan
tervek alapjául is szolgálnak.

A képzési cél az értelmiségi óvodapedagógus képét körvonalazza: „Olyan értelmiségi 
óvodapedagógus szakemberek képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai mű
veltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú, ér
zelemgazdag beállítódásuk birtokában -  a családdal és a társadalmi környezettel együtt
működve -  alkalmasak az óvodás gyermek tudatos fejlesztésére, nevelésére, az egye
temes és szervezeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére.”

A cél megvalósítása, a képző intézmények számára komoly kihívás. A megfelelő szak
mai kompetenciával kimunkált helyi tantervekben fogalmazódnak meg a konkrét felada
tok, melyek igazodnak az intézmény sajátosságaihoz, feltételrendszeréhez.

A képzési „hogyanok” összehangolását irányítja A képzés tartalmi irányaié, fejezet.
Egyértelműen fogalmazódik meg a pszichológiai és pedagógiai műveltség szükséges

sége. Ez az óvodapedagógusi tevékenység alapja.
A közoktatási rendszer intézményei közül az óvoda reagál legérzékenyebben a peda

gógiai irányzatok sokféleségére. A tartalmi irányok között azért bír nagy jelentőséggel
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azon elvárás megfogalmazása, hogy az óvodapedagógusokat képességei, személyiség- 
vonásai alkalmassá kell, hogy tegyék a különböző óvodai modellek, koncepciók megér
tésére és megvalósítására.

A társadalomtudományi képzésben a szakmai orientáltság a meghatározó.
A képzés rendjében megfogalmazódik a főiskolák autonómiájának érvényesülése 

(szaktárgyak, óra- és vizsgaterv kimunkálása).
A képzés összóraszáma (2500 óra) igen magas, de jelentős arányban (30%) jelenik 

meg abban az óvodai gyakorlati képzés.
A kötelező szigorlatok meghatározása jól irányítja a képzőintézmények követelménye

inek azonosságát.
Az államvizsgát a felsőoktatásról szóló törvény alapján a záróvizsga váltja fel. Ez csu

pán terminológiailag jelent változást. A vizsga követelményei szigorúan igazodnak a fel
sőoktatásban -  pedagógusképzésben „honos” elvárásokhoz.

A képzési követelményekc. fejezet a pszichológia, a pedagógiai, módszertani és gya
korlati képzés, valamint a filozófia tárgyak tartalmát körvonalazza.

Egyre sürgetőbben vetődik fel az igény a képzés valamennyi tárgyára vonatkozó tar
talmi követelmények megfogalmazására.

A fenti dokumentum alapján jelent meg Az óvodapedagógus szak képesítési követel
ményei című 158/1994. (XI.17.) Kormányrendelet.

A felsőoktatásról szóló törvény alapján először az óvodapedagógus- és a tanítóképző 
főiskolák munkálták ki a kimenetet szabályozó követelményrendszert.

Az intézmények tantervfejlesztő bizottságainak feladata a tartalmi követelmények ki
alakítása. Ezzel látszik biztosítottnak, hogy a különböző főiskolák megközelítően azonos 
tartalommal és minőséggel képezzék a jövő óvodapedagógusait.

Komoly kihívás az óvodapedagógusokat képező főiskolák számára is, a felsőoktatási 
intézmények átjárhatóságát biztosító kredit-rendszer kidolgozása. E tevékenység alapja 
az összehangolt, igényesen kimunkált tantervekre épülő követelmény és értékelési rend
szer, melynek elemző értékelése a jövőre váró feladat.

A jelentősnek számító, képesítési követelményeket megfogalmazó tantervi dokumen
tum méltóképpen zárhatja az óvóképzéstanterveinek sorát.

A 100 év távlatában megjelenő, az óvodapedagógusok képzését meghatározó tanter
vek elemzése meggyőzetett bennünket a bevezető gondolatokban megfogalmazott, fel- 
tételezés igazságáról -  a tantervek egymásra építkező sajátosságairól. Nem állapíthatjuk 
azonban meg egyértelműen, hogy az ezek az új struktúrák, képzési tartalmak mindig a 
korszerűsítés irányába mutatnak.

A pedagógusképzésben megjelenő törekvéseket mindig meghatározták az adott tár
sadalmi elvárások, melyeknek a képzőintézmények meg akartak felelni. Ezzel magya
rázhatjuk az időnkénti torzulásokat, vagy a minőségi visszaeséseket.

Elemzéseink során az óvodapedagógus képzés értékeit keresve fedezhettük fel azt a 
„szilárd fundamentumot”, melyre a ma, a jövő pedagógusképzése épülhet.

Ebben erősít meg bennünket Anatol Francé örökigazságot hordozó gondolata: „Ne ve
szítsünk el semmit se a múltból, csakis a múlttal alkothatjuk a jövőt."

IRODALOM
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Az általános iskolai és az óvodai pedagógusképzés tantervei az 1973/74. tanévtől a nappali 
és a levelező tagozat számára / főszerk.: Miklósván Sándor. Művelődésügyi Minisztérium 
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A felsőfokú óvodai pedagógusképzés tanterve az óvónői szakközépiskolát végzett levelező ta
gozatos hallgatók számára. Óvónőképző intézet, Kecskemét, 1978.
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Az óvoda iskolaelőkészítő szerepéből adódó feladatok. Óvónőképző Intézetek 2. tudo
mányos ülésszaka. Hajdúböszörmény, 1975.- Kecskemét, 1977. 119-128.1.

Nagy Attiláné: A közép- és felsőfokú óvónőképzés tartalmi kérdései és gyakorlati problémái. = 
150 éves a magyar óvoda. Az óvónőképző intézetek 3. tudományos ülésszaka Kecskemét 
/szerk. W. Mikó Magdolna, -  Kecskemét, 1978. 209-220.1.

Bencze Bernadett. A gyakorlati képzés, mint az óvónői személyiség formálásának színtere =
A kreativitás kibontakoztatása a 3-6 éves gyermekek és az óvónőképző hallgatók nevelé
sében. Óvónőképző Intézetek IV. tudományos ülésszaka, Sopron /szerk Sarkady Sándor 
-B p . 1982. 220-224.1.

Kövér Sándomé: Az integrálás lehetőségei az óvó- és tanítóképzésben = Tanulmányok az ok
tatáspolitika témaköréből /szerk. Seres Zsuzsa: MM Vezetőképző és Továbbképző Intéze
te, 1984. 63-100.1.,

Szitovszky Józsefné: Értelmiségképzés-óvónőképzés (Eredmények és ellentmondások az 
1960-as évtized óvónőképzésben). = 25 éves a felsőfokú óvónőképzés. Az óvónőképző in
tézetek V. tudományos ülésszaka. Szarvas, 1984. /szerk. Bencsik Endre: MM., 1986. 461- 
482.1.

Daróczi Erzsébet Szarvasi modell = Új modellek a pedagógusképzésben /szerk. Fábián Zol
tán: Tankönyvkiadó, 1989. 56-71.1.

Fábiánná Kocsis Lenke: Kettős úton. = U.o. 37-56.1.
Kovács György. Hajdúböszörményi modell = U.o. 146-168.1.
Krajcsovszki József. Kecskeméti modell = U.o. 72-96.1.
Bízó Gyula: A Tanító- és óvónőképzés néhány újszerű vonása = Felsőoktatási Szemle, 1961.

3. sz.
Krajnyák Nándor. A korszerű óvónőképzés módszertani problémái = Felsőoktatási Szemle, 

1962.11. sz.
Zilahi Józsefné: Gondolatok az óvodapedagógusok képzésének tantervi irányelveiről = Felső- 

oktatási Szemle, 1988. 7-8. sz.
Az óvónők és tanítók akadémiai képzésének tervezete = Köznevelés, 1957. 2. sz.
Nagy Attiláné-Dávid Imre: A közép- és felsőfokú óvónőképzés tartalmi kérdései és gyakorlati 

problémái = Pedagógusképzés, 1978. 2. sz.
Varga Éva: Elmélet és gyakorlat kapcsolata az óvónőképzőben = Óvodai Nevelés, 1954. 1. sz
Zoltay Dénes. Az óvónőképzés gyakorlati oktatásának kérdéséhez = Óvodai Neveles, 1954.

6. sz.
Bízó Gyula: A tanító- és óvónőképzés reformja = Óvpdai Nevelés, 1959. 9. sz.
Nagy Miklósné: Óvónőképzésünk korszerűsítése = Óvodai Nevelés, 1969. 8. sz
Méhes Vera: Az óvónőképzés gyakorlatából = Óvodai Nevelés, 1978. 7-8. sz.
Deák Zsuzsa -  Nagy Mária. A pedagógusszakma az ezredforduló Magyarországán. Gondola

tok a VI. Nevelésügyi Kongresszus kapcsán = Pedagógiai Szemle, 1993. 9. sz.
Szövényi Zsolt A pedagógusképzés fejlesztése az ezredfordulóig = Magyar Felsőoktatas, 

1992. 7. sz.

A tanulmányhoz kapcsolódó melléklet hely hiányában a következő számunkban jelenik meg.
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A tanári pályaalkalmassági
vizsgálatokról

PAPPJÁNOS

A pályaalkalmassági szűrés, a felvételi, a pedagógusképzés és különösen a 
tanárképzés vonatkozásában, örök téma és örök vitatéma. Volt, tehetnénk hozzá, 
kissé sajnálkozva, kissé kijózanodva, de mindenképpen reálisan. Vesztett fejsze 
nyele, lerágott csont. Okos ember erről már nem vitatkozik... Talán a 70-80-asévek 
fordulóján volt legélénkebb a kutatómunka. Több egyetemen és főiskolán, a 
FPK-ban, majd az Oktatáskutató Intézetben is még, komoly kutatócsoportok és 
„magányosok” keresték a választ: lehet-e, érdemes-e és főként azt, hogyan 
lehetne legjobban kiválasztani a képzésre érdemeseket. A kötött keretek, a nagy 
túljelentkezés, a fellendülő pályalélektani szemlélet, a tehetségpotenciál szaksze
rű elosztásának szándéka -  mind-mind a pályaalkalmassági vizsgálatokban rejlő 
minőségjavító lehetőségek felé terelte a gondolkodást.

A kutatómunka a vitathatatlan szakmai eredmények, az egyes szakmák vonatkozásá
ban kidolgozott és alkalmazható módszertani ajánlások ellenére (1.) bizonyos csalódás
sal is járt, hiszen kiderült, hogy a felvételihez kötődő pályaalkalmassági vizsgálatok prob
lematikája sokkal összetettebb elméletben is és főleg a gyakorlatban, mint sokan, főleg 
pályalélektani kérdésekben járatlan intézményi vezetők, a megrendelők, azt gondolták, 
feltételezték. „A pályaalkalmasság rövid úton nem intézhető el” -  ez volt a vizsgálatok 
végső summája.

A pályaalkalmassági szemlélet alkalmazását és hasznosítását, konkrétan a pályaal
kalmassági szűrést szakmailag lehetségesnek és indokoltnak ítéltük, a hozzá kapcsoló
dó feltételek megteremtése azonban igazából sohasem sikerült, s ez idő szerint is álta
lában irreális. Éveken át folyt például a pszichológus hallgatók alkalmassági vizsgálata, 
egyik illetékes kollégánk mégis úgy nyilatkozott legutóbb, hogy „Az igen gondosan válo
gatott diagnosztikai eszköztár és az igen nagy energiaráfordítás nem hozta meg a várt 
eredményt" (2) (Nagyon fontos lenne pontosan megmondani azt is, hogy miért.)

Bensőn Katalin 14 évig tartó és 6000 főre kiterjedő orvosegyetemi vizsgálatai alapján 
feltétlenül fontosnak tartja most megjelent könyvében a pszichológiai alkalmassági vizs
gálatok alkalmazását a felvételi eljárásban, de általános bevezetésüket illetően mégis 
érezhetően szkeptikus.

Mára a felvételi pályaalkalmassági vizsgálatok megítélésének gazdasági, felsőokta
táspolitikai vonatkozásai elvileg megváltoztak. A hangsúlyok átrendeződtek. Nyitni akar
juk az egyetemek kapuit. Egyes pártok, választási hevületükben nem rettentek vissza a 
korosztály 35-40%-os továbbtanulási arányának tervezgetésétől sem, ez a jelenlegi kép
zési volumen cca. háromszorosa. Ilyen alapon tehát nem kell, nem lehetséges a szűrés, 
gondolják sokan. Aki leérettségizik, kerülhessen akadálytalanul a felsőoktatásba, majd 
ott kiderül, alkalmas-e vagy sem. Majd a hallgató eldönti maga, mire fordítja, fecsérli ener
giáit, tehetségét. A zűrös külső szelekció helyett jöjjön a hallgatót nagykorüsító, (munka
erő-) piacorientált, korszerű belső szelekció.

Sok kifogásunk nemigen lehet a felfogással szemben, de ha a korábbi szándékok illu- 
ziórikusak voltak, ez az álláspont vajon nem az-e?

Túljelentkezés ma is van. A felsőoktatás egészében kb. 2,5-szeres, de ez nagy szél
sőségeket takar. A felsőoktatás reális kapacitása ma a korosztály 12-15%-a. Ha töretlen
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fejlődéssel és az ismeri demográfiai adatokkal számolunk, akkor is eltelik egy-másfél év
tized, mire az élvonalbeli európai trendeket elérhetjük. Megítélésem szerint. A külső sze
lekciót motiváló gazdasági tényezők tehát jelenleg és a belátható középtávon ebből a 
nézőpontból változatlanok maradtak, maradnak.

Ugyanakkor képzési hagyományaink, gondolkodásunk, pedagógiai-lélektani kultú
ránk, de megreformált képzési szisztémánk is messze áll attól, hogy a belső -  hangsú
lyozom: pályaalkalmassági -  szelekció igazából beinduljon. Ennek ui. természetszerűen 
hiányoznak az intézményi hagyományai. (Ne tévesszük össze a pályára való komplex 
alkalmasságot a tanulásra való alkalmassággal!)

Az egyetemi tanárképzésben gyermekközeibe és tanári szerepbe tulajdonképpen to
vábbra is csak az V. éves tanítási gyakorlatok során jut a hallgató. Hiteles, saját pedagó
gusi élménye mindaddig csak esetlegesen van. Ilyenkor rájönni: „A pálya nem nekem 
való” még mindig nem túl késő, de nem lehetne mégis előbb?

Miből tudhatja meg a tanárszakot immár szabadon vállaló, igényes és jószándékú hall
gató, hogy a tanári munka igazából megfelel neki, s ő is annak?! A szakelméleti tárgyból 
aligha. A pedagógiai, pszichológiai alapozó tárgyakból sem igazán. A személyiség- és 
képességfejlesztő tréningeken már van erre némi esély, lehetőség. Ezek a gyakorlatok 
azonban inkább fejleszteni akarnak, s nem szelektálni. Helyesen. (Hozott anyagból dol
gozunk mi is.)

A diploma, ha igazából megnézzük, valami olyasmit igazol, hogy tulajdonosa, ha nem 
is mesterként, képes bizonyos szakmai feladatok sikeres megoldására. Erre semmiféle 
intézményes, rendszerbeli garancia nincs! A képző intézmény szakmai-etikai felelőssége 
e vonatkozásban aligha vitatható. (És mégis: esténként nyugodt álomra hajtjuk fejünket.) 
AIV. évesek gyakorlatain („A KLTE-n: A pedagógus tevékenysége") látjuk, hogy mennyire 
szokatlan még a pedagógusi szerep, milyen szorongással tekintenek sokan az V. éves 
tanítási gyakorlatok elé. A magabiztos egyetemistából V. éven lesz -  gyakran és szeren
csére -  megszeppent „nyuszi”. A valóságos helyzet, feladat, felelősség kijózanító erejű.

Akárhogy is nézem, ez az egyetlen olyan helyzet a képzés során, mely pályaalkalmas
sági szempontból százszázalékosan releváns. Akinek tényleg sikerült egyfajta önisme
retet, önkritikát, önbizalmat is szereznie az elmúlt évek alatt, s ilyen tanárjelöltjeink van
nak, talán nem is kevesen, a képzéstől függetlenül is, de talán a képzés egyes epizód
jainak hatására is, annak még van esélye. És mit gondoljunk a többiekről?

Az egyetemeken sokan gondolkodnak így: Megadjuk a szaktudományi alapokat. A töb
bi majd eldől a pályakezdés első éveiben. Aki rátermett, annak úgyis fölösleges minden 
pedagógiai hókuszpókusz, aki nem, az rájön erre előbb-utóbb.- Igen, karikírozom a hely
zetet, de nem hiszem, hogy ismeretlen lenne az előbbi mentalitás ebben a körben.

Hogy meg lehetne rövidíteni a jóravaló útkereső pályakezdő vargabetűit, elvileg talán 
belátjuk, de tenni érdekében gyakorlatilag keveset tudunk.

Sokan talán azt gondolják, lebecsülöm eredményeinket. Kritizálom az egyetemeken 
zajló, a gazdasági, politikai, társadalmi átalakulással is összefüggő átfogó képzési refor
mokat, reformunkat. Igen, kritizálom. Annak ellenére, hogy sok vonatkozásban óriási el
őrelépésnek tartom. A (tanári) pályaalkalmasság érvényesítése szempontjából a reform- 
törekvések elbizonytalanodást, megtorpanást, talán tévutat is jelentenek. Nem is annyira 
koncepcionálisan, inkább gyakorlatilag, azok hatásában ragadható ez meg. Azt gondol
juk, hogy a pályaalkalmassággal immár nem szükséges foglalkoznunk. Rábízhatjuk ezt 
a funkciót a képzés akadálypályájára. Majd menetközben...

A pályaszocializációt hangsúlyozó, pedagógiailag, pályalélektanilag korszerű, funkci
onális és személyiségközpontú képzési felfogás olyan képzési szisztémát és intenzív, 
személyes fejlesztést feltételez, mely azonban az eltömegesedés körülményei között ki
vitelezhetetlen.

Szeretném hangsúlyozni: a felvételihez kapcsolódó, prediktív pályaalkalmassági vizs
gálat nincs elvi ellentmondásban a kapuk tágranyitásával. (Ilyen vizsgálatok egyes nyu
gati egyetemeken is vannak, sőt terjednek.) A gyakorlati feltételek a vizsgálatok szak
szerű lebonyolításához azonban továbbra is hiányoznak csaknem mindenhol.

Az igaz érvelés ezért szerintem nem az, hogy:
a) „Nincs szükség ezekre a vizsgálatokra, majd a képzés során rájön a hallgató maga."
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Nem jön rá. Az ilyen helyzetek, alkalmak esetlegesek, nem képezik a rendszer szerves 
részét.

b) „Szakmailag nincsenek kidolgozva a szűrés szakszerű eljárásai.” Vannak megfelelő 
módszerek, csupán az anyagi, személyi, mentalitásbeli feltételeket nem sikerült megte
remteni mindezideig. Ezek ugyanis igen komplikált, nehezen teljesíthető feltétlek. Ez a 
legnagyobb akadály! De e kérdések körül igen nagy félreértések is vannak. Például az 
alábbi kérdéskörben: a pályaalkalmassági vizsgálatok szerepe, jelentősége, prognoszti
kus értéke a felvételi körülményei között. A pályaalkalmassági szűrés elsősorban nem 
arra való, hogy megmondjuk a 18 éves jelöltről, mennyire lesz sikeres, alkalmas a pályán, 
ha egyáltalán ott marad, 20-30 év múlva. Egy szűrt populáció azonban jobb „képzési 
anyag”, a válogatott populáció pályaalkalmassága, pályaértettsége a képzés befejezé
sekor, joggal remélhetjük, minőségileg magasabb szintű lesz, mintha pályaalkalmassági 
szempontból nem szűrünk.

Igaz azonban, hogy a tanárszak „késleltetett'' felvételével -  noha a tanárképzés és a 
szaktárgyi képzés jogi szétválasztásával egyetértek -  a merítési bázis megcsappan. A 
pályaválasztási döntés és a pályaépítés szempontjából azonban így is lehetne e vizsgá
latoknak óriási pedagógiai szerepe. Sőt, ha történetesen kevés lenne a pályára jelentke
ző, ha toborozni kellene a tanárjelölteket, a pályaalkalmassági vizsgálatok elvileg akkor 
is indokoltak lennének, a szakszerű kontroll és esetleges korrekció miatt. Alkalmatlanság 
illetve járulékos alkalmasság esetén ui. kár a befektetett energiáért. Egyénileg is, de nem
zetgazdasági szempontból is.

A kétféle helyzetben a pályaalkalmassági vizsgálatok célja és támadási pontja azon
ban mésként hangsúlyozódik. Felvételihez kapcsolódva a képzési alkalmasság, az al
kalmassági rangsorolás, a kiválasztás kerül előtérbe, belső felvételinél a szűkebben vett. 
de ugyancsak prediktív pályaalkalmasság, illetve a kontraindikációk alapján történő szű
rés. Mindezt tehetjük, tehetnénk csupán tájékoztatás, tanácsadás jelleggel, de a képzés
ből való kizárás lehetőségével is. Erre vonatkozó törvényeink a képző intézményeknek 
adnak szabad kezet az általános szabályozáson túli kiválasztási procedúrákban, (gyanakkor 
bizonyos intézményközi egyeztetésekre is szükség lenne, hiszen két éve megtapasztalhattuk 
az ELTE lépéselőnyének országos kihatását az egyszakos felvételi bevezetése kapcsán. 
Egymással összefüggő közlekedőedények vagyunk mégiscsak, úgy tűnik.)

Meggondolandó, hogy miközben a tanárképzés (egyetemeken és főiskolákon) távolo
dik a pályaalkalmasság bevezetésének régi gondolatától, az óvó- és tanítóképzőkben, 
szerte az országban, tulajdonképpen elfogadottak és zajlanak alkalmassági szűrések. 
Ezeknek többé-kevésbé egységes diagnosztikai profiljuk van. Vizsgálják a beszédet, a 
zenei hallást, a színérzékelést, a rajzkészséget, a mozgásbeli általános megfelelést és 
a speciális pedagógiai rátermettséget, természetesen. Nem a legjobbak kiválasztása, in
kább a komolyan kontraindikáltak kiszűrése a cél. Nem komplikált személyiségvizsgála
tokkal, tesztekkel, inkább gyakorlati feladatokkal, próbákkal.

(Mint tudni véljük, az alkalmatlanság miatti elutasítás nem túl gyakori -  maximum 10% 
-, talán meg sem éri a fáradozást, gondolhatnánk. Az óvó- és tanítóképzők, úgy látszik, 
másként ítélik meg. És igazuk van!)

Igen, talán igaz, a kisiskolások nevelésében hangsúlyosabb a pedagógusi rátermett
ség szerepe. En azt mondanám: inkább könnyebben belátható az.

Az is tény ugyanakkor, hogy ezen vizsgálatok kivitelezésén, értékelésén ezen dolgozik 
adott időszakban szinte az egész intézmény, kezdve a pedagógiai, pszichológia tanszé
kekkel, folytatva a rajz, ének, testnevelés szakos kollégákkal, magyarosokkal, nyelvé
szekkel stb.

-  Erre az egyetemeik képtelenek! (Vagy mégis?!)
-  A dolog, egyébként is, másként vetődik fel! (Tényleg?) Ellenvetésként csak két gon

dolatot:
a) „A jó tanár mindenek előtt szaktárgyának kiváló ismerője.” így van, de a dolog ezzel 

nincs elintézve.
b) Van-e tanárral szemben kritikusabb korosztály, mint a 12-16 éves? Bizony, itt is kell 

a pedagógiai kultúra és rátermettség!
Mégis, mit tehetnénk, mit tehetünk a képzés átalakult, s átalakulóban lévő új keretei 

között, elvi és gyakorlati téren? Igazán szembenézve a problémával:
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1. Lehet azt mondani, hogy ez idő szerint képtelenek vagyunk a tömeges és ugyanak
kor szakszerű felvételi pályaalkalmassági vizsgálatok gyakorlati feltételeinek megterem
tésére, bár látnánk értelmét.

2 Ugyancsak képtelenek vagyunk, a képzés jelenlegi rendszere és körülményei között
a pályaszocializáció intenzív, személyre szabott formáinak totális megvalósítására, rend
szerbe iktatására. A képzés extenzivitása ellenére is elfogadható eredményeket hoz. 
Döntően másra, többre egyelőre nem vállalkozhatunk. Próbáljuk a kialakult rendszer ha
tásfokát javítani. Van teendő bőven! (További tartalmi korszerűsítés az elméleti képzés
ben, a gyakorlatok körülményeinek és hatásfokának javítása, a képesítő vizsga előké
szítése, a vidéki tanítások megszervezése stb.)

3. Mást mondani, mellébeszélni is lehet. De minek!?
Én a pályaalkalmassági vizsgálatok és az intenzív, funkcionális orientációjú tanárkép

zés híve vagyok. Bizonyára elfogult híve. Úgy gondolom azonban, hogy a tanári pályaal
kalmassági vizsgálatok ügye nem lefutott ügy, hanem egy megoldatlan, félretett, gyakor
lati kérdés. Ezért aztán megfogalmaztam személyes válaszomat is az előbb feltett kér
désre. A magam konkrét körülményei között. Ez következik most, praktikus javaslataim 
a következők:

A belépés szabályozása: durva szűrés

1. Tanárszakra jelentkező felvételizőink, akár külső (csak TTK) akár belső (BTK, TTK) 
felvételiről legyen is szó, középiskolai osztályfőnöküktől hozzanak egy felvételi ajánlást. 
Saját, kidolgozandó szempontjaink szerint egy olyan személyes garanciájú szakmai jel
legű állásfoglalást, jellemzést, miszerint a jelöltet a volt osztályfőnök tanári pályára ráter
mettnek tartja. Ne becsüljük le az osztályfőnökök több éves ilyen irányú tapasztalatait! 
Ha megfelelően gondoznánk, visszacsatolnánk ezt a közreműködést, talán lehetnének 
e jellemzések tárgyszerűek is. (Az igényes és megbízható ajánlókból gyarapíthatnánk 
vidéki bázisiskoláink vezetőtanári gárdáját is, s idővel kialakulhatna egy a jelenleginél 
sokkal szélesebb szakmai-gyakorlati háttércsapat, mely a képzésbe is, a minősítésbe is 
bekapcsolódva nevelné az utánpótlást, és személyes felelősséget is vállalna ajánlottai- 
ért.)

2. A tanárképzési modul tárgyainak felvétele előtt, I. év után, jelöltjeink próbálják ki pe
dagógusi rátermettségüket konkrét és valóságos nevelési helyzetben. Tipukusan ez le
hetne egy újszerű nyári nevelési gyakorlat, minimálisan 2 hetes (1 hónapos) tábor, gyer
mekfelügyelet, nevelői szolgálat, egyéb, ahol szakképzett pedagógus irányítása mellett, 
mégis felelősséggel, önállóan oldhatna meg a jelölt nevelői feladatokat. Ennek lényege 
nézőpontunkból az önkontroll lenne A vezető pedagógus kolléga, megadott szempontok 
szerinti támogató állásfoglalása (vagy csupán jellemzése) lehetne a szakfelvétel további 
felvétele.

(A jelenlegi szabad beáramlásnál ez mégiscsak magában foglalhatna egyfajta elősze- 
lekciót. A gyakorlat szakmai irányítását az intézmény -  Tanárképzési Kollégium, Intézet 
-végezné, a megszervezés lehetne a hallgató „magánügye" is, bár hatékonyabb lenne, 
ha az intézmény segítené ebben.)

3. Külön kellene foglalkozni a bármilyen értelemben vett „problémás" esetekkel. A két 
ajánlással nem rendelkező, vagy annak ellenére is bizonytalan jelöltek kérhetnének szak
értői tanácsot, útbaigazítást, további információt az egyetemen létrehozandó mentálhi
giénés, pályaválasztási, pályakorrekciós csoporttól. Ez a szakmai szolgáltatás az orvos
egészségügyi ellátás mintájára szerveződhetne, független és megbízott pálya- és klinikai 
pszichológus irányításával, pedagógus, mentálhigiénikus, orvos közreműködésével, és 
feladatkörét csak kisebb részben töltené ki a jelöltek pályaalkalmassági, pályakorrekciós 
szaktanácsadása. Mindenesetre a tanárszak felvételének vitás és bizonytalan helyzete
iben az ő megítélésük lenne a döntő kritérium.

(Javaslom tehát egy 2-3 főállással, oktatók és felsőbb éves hallgatók közreműködésé
vel üzemelő információs és tanácsadó iroda létrehozását, mely a pályaalkalmassági szű
résen túl (kalkulálva a szakot felvenni szándékozók mintegy 10%-ával számítva) fölvál
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lalná a hallgatók (és dolgozók) tanulmányi, életvezetési, általában mentálhigiénés gon
dozását is.

Ez a központ figyelemmel kísérhetné hallgatóink további pályafutását, tanulmányi si
kereit, kudarcait, a lemorzsolódást, az egyetemi- majd szakmai beválást. Tapasztalatait 
visszacsatolva, működését kontrolálva és korrigálva hasznos katalizátora lehetne az in
tézmény pályaszocializációs törekvéseinek. Megérné a befektetést, mert a képességek
kel, az emberi tényezővel való okos gazdálkodást szolgálná.

Megjegyezem: a javaslat csak itthon tűnhet szokatlannak. Másrészt pszichológiai szol
gáltatás, szűkebb körben és más profillal, eddig is folyt a KLTE-n. De pl. a SOTE-n és a 
BME-n is vannak ilyen törekvések.

A hallgató ilyen feltételekkel kérhetné fölvételét tanár szakra, a döntés pedig jogilag a 
szakgazda tanárképző kollégium, intézet „kezében” lenne, bár ez inkább csak a feltételek 
hivatalos kontrollját jelentené.

Talán túlzottan óvatosnak tűnik a két-, (esetleg háromlépcsős bebocsáttatás, talán el
riaszt, gondolhatjuk. Ha így lenne, az sem baj. Tegyen egy kis erőfeszítést, vállaljon va
lamit a jelölt maga is a cél eléréséért. Talán jobban fog ragaszkodni hozzá. Másrészt a 
szűrés sehol sem adminisztratív jellegű, inkább az egyéni tapasztalatokra, személyes 
döntésre épít, nem elutasító, inkább segítő szándékú, alkalmat ad a megmérettetésre.

Szempontok, javaslatok a képzés közbeni pályaalkalmassági szelekcióra

Most következne -  az orientáció, előszűrés és döntés után -  a pályaszocializáció ki
emelt szakasza, a képzés, fejlesztés tényleges ideje.

Természetesen előfordulhat, hogy az előszűrések nagy résein csak alacsony szinten 
alkalmas, esetleg alkalmatlan jelöltek is bekerülnek a képzésbe. Itt az lenne a feladat, 
hogy olyan képzési szisztémát alakítsunk ki, melynek abszolválásával a pedagógiai kul
túra s a tanári képességek és személyiségjegyek a szükséges és optimális szinten tel
jesednek ki.

Ugyanakkor a feladatteljesítések során a sikertelenség, az erőfeszítésekhez képest 
alacsony teljesítményszint a hallgatót figyelmezteti: tévúton jár, korrigáljon. Ki kell fejlesz
tenünk a képzés közbeni finomabb szűrés működő rendszerét is.

Hogyan?
A tanárképzési modul megreformált változata sem ad erre elégséges igazi alkalmat 

és garanciát, az V. éves tanítási gyakorlatokat kivéve, mint említettük. Belső szelekció, 
ha van, az tanulmányi szelekció, a reprodukciós képességet minősíti leginkább, nem a 
komplex tanári pályaalkalmasságot, ahol -  csak mellékesen jegyezzük meg -  épp a kre
ativitás a fontos. Igaz ez még a pedagógiai, pszichológiai stúdiumok vizsgáira is, nem is 
szólva a szaktárgyakról.

Jelen vannak a képzésben az alkalmasság szempontjából releváns stúdiumok is (főleg 
gyakorlatok: mikrotanítás, kommunikációfejlesztés, konfliktusos helyzetek megoldása 
stb.), az alternatívitás miatt azonban a szükséges egyéni fejlesztés inkább esetleges, 
mintsem törvényszerű. A képzés rendszere lehetővé teszi, de nem garantálja, a diplo
mázók pályaérettségét. Hogy szép számmal vannak ilyen hallgatók az sokkal inkább kö
szönhető a rátermettségnek, az ösztönös énfejlesztésnek, mintsem a rendszer komplett 
jellegének.

Mit kellene tennünk, konkrétan?
Csupán a KLTE BTK-n kötelezően választható tanegységeink listáját elemezve is több 

„kikerülni veszélyes” kollégiumot találunk. Tartalmuk szerint Gordon-, kommunikációs tré
ning, tanulásmódszertan, tehetségfejlesztés, mikrotanítás, konfliktuskezelés, osztályfő
nöki munka, ifjúságvédelem stb. Mindezekből csupán hármat kötelező választani! Újra 
kérdem: Melyik hagyható el? Van-e felesleges? Könnyű lenne kiemelnem a kötelezően 
választható képesség- és személyiségfejlesztő gyakorlatokból, mondjuk, a mikrotanítási 
gyakorlatokat, a beszéd- és tágabban kommunikációt fejlesztő térningeket, a konfliktus- 
kezelést, és ezeket mindenki számára kötelezővé tenni. (Ez még nem jelentene óraszám- 
, tanegységemelkedést.) Ennek azonban olyan személyi és anyagi konzekvenciái van
nak, amelyekkel egyetemünk aligha kíván/tud szembenézni. Csupán a mikrotanítások
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általánosan kötelezővé tételéhez is, hirtelen fölbecsülhetetlen új tanári, technikusi stá
tusz, műszaki felszerelés, több erre a célra berendezett laborra lenne szükség. Évfolya
monként 6-800 emberrel kell számolnunk! Ami irreális. Lehetetlen.

Lehetetlen? A tanárképzési modul felépítése, tartalma rangsorolás, prioritások kérdé
se is. A fő kérdés végül is az, hogy milyen tanárképzést akarunk. (Itt, azt hiszem abba 
kellene hagynom az elemzést, az öngyörtő álmodozást, végül is már több mint 20 éve 
dolgozom a tanárképzésben, de vállaltam a kérdés végiggondolását... Vissza a földre.
legalábbis földközelbe!)

Talán reálisabb az a javaslat, hogy duplázzuk meg a kötelezően választható fenti gya
korlatok számát, és hagyjuk meg azok kötelezően választható jellegét, hogy az órák el
látása könnyebb legyen, szervezési szempontból. Ugyanakkor próbáljuk egyénileg han
golni, és a kívánatos, fejlesztést igénylő irányokba terelni a választást. (Fogalmam sincs 
egyelőre, hogyan, milyen módon tehetnénk ezt. Másrészt: itt sem hanyagolhatok el az 
anyagi, személyi konzekvenciák.) Ezzel párhuzamosan és fokozatosan teremtsük meg 
a fentebb kiemelt három gyakorlat minden tanárjelöltre való kiterjesztésének feltételeit 
(mikrotanítás, kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés).

Mármost, ha a mikrotanításokat már a (II.) III. évben elkezdhetnénk, s ehhez valóságos 
gyerekeket is biztosítanánk, vagy ha a II. éves (NKTA) gyakorlatokon hallgatóink többet 
foglalkozhatnának gyerekekkel is, az a sokat hiányolt gyerekélmény és saját pedagógu
sélmény sem maradna el, s így a kezdeti pályamotiváció sem halványulna el. Bizonyára.

A kibocsátás előkészítése, lehetősége

A pályaszocializáció harmadik, a graduális képzés befejező szakasza, az V. év. A ter
vezett formák és keretek kielégítőek. A kibocsátás súlya, szerepe az új képzési tervekben 
megnőtt (tanítási gyakorlatok, képesítő vizsga!). Nem lebecsülendő feladat ezen keretek 
kialakítása, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása, ezek feltételeinek megteremtése. (3)

Egy-két gyakorlatot esetleg (pl. A pedagógus tevékenysége) érdemes lenne V. évre 
hagyni. A két gyakorlat -  ez előbbi és az V. éves iskolai tanítási gyakorlatok -  párhuzamos 
elhelyezésben kölcsönösen fokozhatnák egymás hatékonyságát.

Nagy kérdés, hogyan élhetünk a pályaalkalmassági szelekció elvi lehetőségével eb
ben a szakaszban, pedig a legfőbb próbatételt a kibocsátás előtt mégiscsak az V. éves 
tanítási gyakorlatok jelentik. Nem vitatható: a vezetőtanárok különleges joga és szakmai
etikai kötelessége is az alkalmasság megítélése. Erősítenünk kell bennük ezt a feladat
tudatot és a kompetenciaérzést.

S mindannyiunkban a felelősséget a kibocsátottak pedagógusi minőségéért.

Összefoglalva

1. Teljes populációra irányuló felvételi pályaalkalmassági vizsgálatot végezni a tanár
képzésben ma, főleg a nehezen megteremthető gyakorlati feltételek miatt általában ir
reális, bár azok szakmailag lehetségesek és pályalélektani szempontból a megváltozott 
felvételi körülményei között is indokoltak lennének.

2. Ki kell próbálnunk a tömeges előszűrés meglévő és könnyen kialakítható, „köznapi", 
praktikus formáit (osztályfőnöki vélemény, nyári nevelési gyakorlat).

3. Problematikus esetekben azonban biztosítanunk kell a szakszerű pályaalkalmassá
gi szűrést és szaktanácsadást. Ezért létre kell hozni az egyetemi (esetleg az Universita- 
son belüli) mentálhigiénés szolgáltató csoportot, tanácsadó irodát.

4. A teljes körű szakszerű szűrés elmaradása miatt a képzési folyamatban sokkal na
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk a pályaszocializációs folyamat hatékonyabb kibontakoz
tatására. Ennek érdekében átfogó rendszerré kell fejlesztenünk minden olyan képzési 
mozzanatot, mely egyrészt ezt segíti elő, másrészt valóságos alkalmat ad az alkalmas
ság egyéni mérlegelésére. Például meg kell duplázni a képesség- és személyiségfejlesz
tő gyakorlatok arányát és kísérletet kell tenni azok egyéni hangolására. Jelenleg ugyanis 
alig van pályaalkalmassági szempontból megragadható és elkerülhetetlen gyakorlat, 
helyzet a képzés rendszerében.
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5. A saját belátáson és önkontrolion túl, indokolt esetben bátrabban kell élnünk a pá
lyára kevésbé alkalmas, alacsony pályaidentitású, várhatóan sok problémával küszködő 
jelöltjeink felvilágosításával, ha kell eltanácsolásával.

E kellemetlen, „horgerantali" szerepet csak úgy ellensúlyozhatjuk, ha pedagógushoz 
méltóan segítjük a pályakorrekciót is, mely egyébként az új rendszerben immár sokkal 
könnyebben járható út.

Hogy mennyire összetett problémáról van szó, hadd érzékeltessem József Attila pél
dájával. Mint tudjuk, az egyetem „fura ura" őt eltanácsolta, bár hogy egyetemistaként al- 
kalmatlannnak ígérkezett volna a tanári pályára, nem valószínű. (Tudjuk, nem ez volt az 
ok.) Hogy később mégis azzá lett, talán nem zárható ki egészen. Harmadrészt: ha tanárrá 
lesz, fiatalok közé kerül, talán több kapaszkodót, több szeretetet kapott volna az élettől, 
s betegsége sem hatalmasodik úgy el rajta. Negyedrészt (és főleg): Mennyi szeretetet 
(és tudást) adott volna ő tanítványainak ...!

Tudom, az ő „esete" nem igazolja különösebben álláspontomat. S ő t... Márcsak a tör
ténelmietlen kérdésfelvetés miatt sem. Mégis: el lehetne gondolkodni rajta: Vajon milyen 
tanár lett volna József Attila?

Lehet, hogy a pályaalkalmasság kérdése, elnézést a kifejezésért, mégsem lerágott 
csont?
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Pedagógiai axiológia
Javaslat egy új tárgy bevezetésére a tanárképzésben 

MAGYARI BECK ISTVÁN

A tanárképzés vagy általánosabban szólva a pedagógusképzés állandó fejlesz
tése megkerülhetetlen feladat. Egyfelől, mert a társadalom is halad, s ez esetben 
e haladás követése válik nélkülözhetetlenné a pedagógusok részéről. Másfelől 
viszont az is előadódhat, hogy egy hanyatlás állapotát éljük. S ekkor a pedagógiai 
hivatás még nagyobb hangsúlyt kell kapjon. Hiszen ilyen körülmények között válik 
az oktatási intézmény igazából azzá a műhellyé, amely a föllendülést előkészíten
dő előállítja azt az „emberanyagot”, illetve azt az emberi minőséget, amely egyszer 
talán elindít minket a fölfelé vezető úton. Számtalan történelmi példa utal arra, 
hogy nemzetek vagy régiók milyen sikeresen tudtak talpra állni a mégoly kegyet
lennek ható összeomlásaikat követően, ha képesek voltak emberi tőkéjüket 
megőrizni, illetve gyarapítani. A legutóbbi időszakban ennek egyik eklatáns pél
dája a japán társadalom és gazdaság közismert sikertörténete.

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb ostobasága manifesztálódott abban a még ma is 
kísértő állításában, miszerint a pedagógia nem termelő ágazat. Mert tudniillik éppen hogy 
a pedagógia termeli meg minden további termelés alapját: az emberi személyiséget, aki 
meg majd a szellemi és az anyagi javakat fogja előállítani. Minden termelés voltaképpen 
az arra alkalmas emberi személyiség -  a modern közgazdaságtan fogalmaival szólva: 
emberi tőke -  megtermelésével kezdődik. A továbbiak már csak ennek a folyományai. 
Az természetesen igaz lehet, hogy amennyiben az iskola nem képes létrehívni ezt a tő
két, úgy szerencsés esetben az az élet mindennapjaiban, de ott is egyfajta képzés, illetve 
képződés útján jön létre.

Mármost egyebek között ebből a felismerésből is kiindulva egy új elemmel kívánjuk 
gazdagítani a tanárképzést. Ezt az új elemet pedagógiai axiológiának vagy pedagógiai 
értéktannak hívhatnánk. A pedagógiai axiológia eszerint egy viszonylag új tantárgyként 
fogalmazódnék meg, ennek minden előnyével és hátrányával egyetemben. Úgy gondol
juk, hogy egy ilyen értéktanban való jártasság a pedagógus részéről ma már nélkülöz
hetetlen a sikeres pedagógiai gyakorlathoz. Az előbb említett előnyök között pedig a tárgy 
nyitottságát, a hátrányok között viszont a kiforratlanságát célszerű mindenekelőtt említe
ni. A következőkben rátérünk javaslataink részletesebb ismertetésére. De lássuk előbb 
azt az elméleti és gyakorlati kontextust, amelyben e javaslat kimunkálására sor került!

A probléma körvonalazása

A pedagógia minden körülmények között természetszerűleg a pedagógiai célból indul 
ki, és ebből halad visszafelé egész szemléleti és módszertani apparátusának a kidolgo
zása során. Ez ugyanakkor nem tekinthető valamiféle egyedi, más területekkel semmiben 
sem osztozó specifikumnak, hiszen a pedagógia, mint minden nagymértékben gyakorlati 
foglalatosság, alapvetően produktumorientált. A pedagógia esetében ez a produktum az 
ember.

Azt már viszont nemcsak lehetetlen, hanem hiba is volna megkövetelni a pedagógiától, 
hogy a produktumának közelebbi jellemzőit, azaz a célját -  mintegy az indusztrializmus 
szellemében -  hajszálpontosan megadja. Ebből ugyanis olyan mértékű uniformizmus,
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de legalábbis konformizmus keletkeznék, amely ellen nemcsak szenvedő alanya, a diák, 
hanem a társadalom is lázadna. Az előbbi az emberi természet sokféleségének homá
lyos érzése, az utóbbi a pluralizmus és a tolerancia széleskörűen elfogadott értékeinek 
a nevében.

Másfelől pedig, ha valamely véletlen szerencsétlenség folytán mégis sikerülne előál
lítani egy precíz etalonnak megfelelő embert, illetve „embersorozatot”, annak mindene
kelőtt maga a társadalom látná a kárát. Tudniillik, nem lévén meg az individuumok egész
séges sokfélesége, a társadalomban előforduló problémák megoldásához sem rendel
keznénk az ötletek és a megoldási javaslatok elegendő sokféleségével. Ezek sokfélesé
ge ugyanis az individuumok sokféleségében gyökerezik. Az ember ugyanis nem a szel
lemével, hanem a személyiségével alkot.

A pedagógiai cél egységének és az azon belüli sokféleségének két, az első -  de csakis 
a legelső -  pillanatra ellentmondó követelménye feltehetően az értékfogalom alkalmazá
sával oldható fel. Ugyanis az érték nyújthatja számunkra mint pedagógusok számára azt 
a közös nevezőt, amelyen belül -  egyebek között -  a tipológiai és az individuális sokfé
leség is bízvást megjelenhet. Ha mármost több értékfogalomban, id est: értékdimenzió
ban gondolkodunk, akkor a pedagógiai munka produktumaként fölfogott személyiség 
számunkra e munkafolyamat végén afféle személyre szóló értékkombinációként, illetve 
annak a megvalósulásaként jelenik meg. S ez a legtöbb, amire a pedagógus igényt tan
hat. A diák személyes, belső életét a gyermeki jogok idevágó fejezete feltehetően a kellő 
mértékben védi már az illetéktelen külső -  akár pedagógiai -  beavatkozások ellen min
denütt, ahol ezek a jogi megfontolások elfogadott praxissá léptek elő.

Az egyetemes pedagógiaelméleti megközelítés igényén túlmenően létezik a problé
mának egy nagyon fontos aktualitása is. Vajon mi is volna ez? Nos, szomorú korunkban 
oly mértékben kiszélesedett az a terület, amely mind a gondolkodásunk, mind pedig a 
viselkedésünk számára megengedetté nyilváníttatott, hogy ebből a tekintetből hovato
vább alig különböztethetőek meg egymástól egyfelől a társadalmi élet egykoron elfoga
dott normái, másfelől viszont az okkal deviánsnak mondható megnyilvánulások. Az, amit 
régebben alvilágnak hívtak, napjainkra a dolgok „normális” rendjévé készül válni. A ké
sőbbiekben erre még példákkal együtt fogunk visszatérni.

A „háttérben” az ellenkultúra fogalma úgyszintén megjelent. Ennek számos definíciója 
között e sorok írója már olyannal is találkozott, amely az ellenkultúrában a természete 
szerint bipoláris értékskálák megfordítását vélte tetten érni. Eszerint az ellenkultúra az 
előző történelmi korokban negatívnak tekintett értékeket teszi meg előnyben részesíten
dő, pozitív értékeknek; s a valaha kultúra- és civilizációteremtésből és fenntartásból ra
gyogóan vizsgázó értékeket a skála aljára száműzi. „Virtussá” lett a rút, a hamis stb. s 
fordítva, egyre többen nézik leplezetlen cinizmussal a jóra törekvőt. A legjobb esetben 
amolyan gyengeségnek tekintve az egykoron dicséretesnek mondott igyekezetet. Az így 
definiált ellenkultúra ezek után afféle forradalmi jelenségként ünnepli önmagát.

Ideológiai indoklását esetenként a humanitásnak, illetve az emberi jelleg mentális re
tardációra való kitágításában adja meg. E kitágítás nyomán az „emberinek” deklarált 
sztenderd az új megközelítés minden állítólagos szubjektív jószándéka ellenére igen
csak mélyre zuhan. A humanizmusnak ez a fajtája sajnálatos módon elfeledkezik arról, 
hogy az efféle egyetemes emberi jellegnek van egy önfelszámoló komponense is (pl. a 
freudi Thanatos, ¡11. halálösztön vagy a letális gének), és ezektől éppen a hagyományosan 
pozitívnak tekintett értékek, vagy mondjuk úgy: ezek előnyben részesítése védte a kü
lönben nekik is kiszolgáltatott embert. Mivel ezekről a történelmi tapasztalatokról ma el
feledkezni látszunk, napjainkban egy öngyilkos stílusú humanizmus van kibontakozóban.

Legyünk valamivel konkrétabbak! Ha senki sem száll szembe az elfogadottnak nyilvá
nított értékek tartományának eme módfeletti kitágításával, úgy polgárjogot nyernek, de 
először legalábbis elterjednek azok a jelenségek, amelyeket józan eszünkkel (common 
sense) semmiképpen sem fogadhatunk el. Hadd utaljak itt csak az egyre szaporodó gyer
mekkori bűnözésre, s közte is a gyermekeknek más gyermekek általi meggyilkolására. 
Az ezekre vonatkozó híradások szerint e gyilkosságok sokszor a felnőtt szadisták akcióit 
is meghazudtoló módon kegyetlenek. Ami nemrég még elborzasztó ritkaságszámba
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ment, mint teszem azt az újszülött likvidálása édes szülőanyja által, az korunkban úgy
szólván rendszeresen megtörténik.

Az itt tárgyalt kérdés kaphat egy rendkívül groteszknek ható filozófiai és ökológiai meg
világítást is. Ez a megvilágítás -  fájdalom -  ismét csak egy félelmetes kihívást jelent a 
humanizmus immáron sok évszázados eszmekörére nézvést. Az ember ökoszisztémák
kal szembeni viselkedése ugyanis felveti azt a problémát, vajon a teremtés koronája, az 
ember nem egy egyszerű kártevőe, akinek a napjai amúgy is meg vannak számlálva? 
Tegnapi korunk hőse, az úgynevezett kisember a politikai rendszerekre, a nagyvállala
tokra és az intézményekre mutogatva bújik ki a felelősség alól. Ámde az egyszerű, viszont 
pszichológiailag még normális kisembernek -  mint a fentiekben már céloztunk rá -  már 
a sarkában van az „új korunk hőseö: a pszichopata. A fenti módon definiált ellenkultúrá
nak azonban ez sem elég. Vadonatúj -  jelesnek mondott művészektől is támogatott -  
propagandája a mentálisan retardáltra, majd a debilre, az imbecilre, sőt az idiótára irá
nyul, mégpedig pártfogó módon. Ennek az irányzatnak egyik legfrissebb termése az úgy
nevezett más fogyatékos fogalma. Ez a fogalom azokat a pusztán kis képességű, de 
egyébként normális tanulókat jelentené, akiket úgymond nem a normális egyedekre vo
natkozó, hanem a speciális pedagógia megfelelő eszközeivel lenne célszerű oktatni és 
nevelni. Nos, az említett új fogalom veszélyei nem abból erednek, hogy e fogalom a diá
kok egy sajátos csoportját foglalja össze, és ilyenformán ismételten utal a sajátos oktatási 
és nevelési eszközök szükségességére.

A veszélyek abban rejlenek, hogy e fogalom bevezetése révén kitágul azon tanulók 
köre, akikkel szemben a pedagógia jogosultnak érezheti magát a követelmények vég
eredményben indokolatlan leszállítására. Sőt, rájuk vonatkozóan, mint valamely vadona
túj kisebbségre nézvést, még a pozitív diszkrimináció igen divatos, de annál kétesebb 
jelentésű kedvezményei is megfogalmazódhatnak. Most képzeljük el egy pillanatra, hogy 
egy kis képességű, de máskülönben normális egyén, akivel szemben még az iskolában 
nem támasztottak a normális egyénhez méltó követelményeket, kilép az életbe. Vajon 
nem lesz-e ez az ember szomorú áldozata annak a pedagógiai hazugságnak, amibe őt 
a saját lehetőségeit illetően részesítették, nem konfrontálva őt a normális emberrel szem
ben támasztható követelményekkel? Vitathatatlan, hogy a teljes humanitás távolról sem 
csak a szellemi és a fizikai elitet foglalja magában, hanem ennek az elitnek az ellenpó
lusát is. De akkor viszont igazuk vane a humanistáknak? Kívánatos-e ez a humanizmus?

Horribile dictu, még az alábbi fogas kérdés is feltehető: vajon egyáltalában káros-e az 
ellenkultúra azáltal, hogy végeredményben ennek revén fordul az önmagával megha- 
sonlott ember saját maga ellen? Vagy pontosan fordítva: az ellenkultúra az a most for
málódó fölöttébb hasznos eszköz, amellyel végeredményben mindössze csak annyi tör
ténik, hogy egy ökológiai kártevő kiiktatja magát a természet rendjéből?

De még ebben az esetben is legalább elméletileg az előtt a kihívás előtt állunk, hogy 
átértékeljük a humanista eszmekört. Azt az eszmekört, amely a darabbeli Antigoné híres 
szavai óta egyfolytában az ember kiválóságáról beszél. Ha egyáltalában reményünk le
het arra, hogy még egy ideig civilizált életet élhetünk, akkor már az iskolában biztosítani 
kell diákjaink számára azt az axiológiai vagy értéktámaszt, amely egy történelmet folytatni 
akaró emberiség létezésének a feltétele. Tehát kíséreljük meg!

A pedagógia i axiológia cím ű tárgy funkciója

A pedagógiai cél értékelméleti megalapozása a jövendő oktatók, pedagógusok szá
mára, hogy ez utóbbiak erre támaszkodva fogadhassák el diákjaik bármilyen szempontú 
sokféleségét, illetve utasítsák el azt a másságot, amely végzetessé és destruktívvá vál
hat a civilizált viszonyokra nézvést.

A tárgy státusa

Egyelőre kísérleti, fakultatív. Az oktatás során szerzett tapasztalatok arányában fej
lesztendő. (Talán indokolt lenne majdan egy olyan pedagógiai kísérletnek a levezetése 
is, amely azt igyekezne tisztázni, hogy vajon azok a pedagógusok, akik hallgatták ezt a
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tárgyat, ténylegesen jobb eredményeket érnek-e el diákjaik emberi teljesítményeit illető
en. Az ilyen teljesítmények, illetve a színvallás szükségességét a pedagógiai szociálpszi
chológia kísérleti eszközeivel mesterségesen is elő lehet idézni.)

A kísérleti tárgy első programja fő és altémái

1. Az érték fogalma. A norma és a megvalósult lét közötti különbségek. Hogyan lesz 
az értékből valóság, és hogyan válhat bizonyos valóságtípus értékké? Az értékfogalom 
bipoláris jellege: pozitív és negatív értékek. Megkülönböztetésük alapjai, kritériumaik. Ér
tékrelativizmus: az értékek szóródása kultúránként, szubkultúránként és történelmi pe
riódusonként. Az értékmegközelítések fontossága a társadalomtudományban és a tár
sadalmi gyakorlatban. Az értékmentes társadalomszemlélet (Max Webet) kritikája: a dek
larált értékmentesség mögött álló latens (de tényleges) értékszemlélet felderítésével. Ér
tékfajták és típusok. Az értékszemlélet történeti fejlődésének a leírása. A társadalmi fej
lődés és hanyatlás az értéktan szempontjából. E történeti fejlődés mozgatórugói. Az ér
tékek forrásai: gyakorlat, vallások, filozófia, tudomány stb.

2. A pedagógiai axiológia specifikus tárgya. A pedagógiai cél értékelméleti megalapo
zása, valamint a mondott értékek lebontása egyfelől képzési típusonként és fajtánként 
(hogy úgy mondjuk: a térben), másfelől életkori csoportonként (hogy úgy mondjuk: az 
időben). Az értékrelativizmus elve még más irányú lebontásokat is diktálhat. így például 
a nemzetiségi, vallási, sőt a nemi szerepekkel összefüggő stb. szubkultúrák figyelembe
vételét is. Jelentkezhetnek az ún. speciális pedagógia szempontjai ugyancsak: a külön
legesen tehetségesek, illetve másfelől a szellemi vagy személyiségtani tekintetben hát
rányos helyzetűek eseteiben indokolható és reális értékkövetelmények problematikája. 
A pedagógiai értéktan összekapcsolása a pszichodiagnosztika módszertani arzenáljá
val. Az e blokkban adott szempontoknak kell áthatniok az alábbiakat.

3. Episztemológiai értékek. Az igazság szemiotikái fogalma: szintaktikai (a spekulatív, 
logikai levezetésekkel összefüggő), szemantikai (a logikai modell és a konkrét érzéki va
lóság megfelelésével összefüggő), pragmatikai (az őszinte magatartással összefüggő) 
igazságkoncepciók. Az igazság és az igazságosság (méltányosság) fogalmainak közös 
gyökerei, közös eredete és különbözőségük. Az igazság konszenzuselméletének előnyei 
és buktatói: az igazság és a közfelfogás megkülönböztethetősége. Az igazság autoritativ 
(konvergens gondolkodáshoz kapcsolódó) és pluralista (a divergens gondolkodással 
együttjáró) fölfogásai. Az igazságra törekvés nevelésének a 2. pontban említett lebontása 
pedagógiai feladatokká. Az egyes szakmákhoz nélkülözhetetlen és az egyes életkorok
ban (ceteris paribus) megkövetelhető mentális készenlét („készség”) az ott és akkor ér
vényesülő igazság(ok) azonosítására. A cáfolat (falszifikáció) technikáinak ismertetése.

4. Esztétikai értékek. A szép, a rút és a közömbös meghatározása. Az ízlésnek és a 
divatnak, a természetesnek és a művinek törvényszerű vagy esetleges azonossága(i), 
illetve szembenállása az alapvető esztétikai értékekkel. A „szép” funkciója: Ch. Darwin 
implicit (a nemi kiválasztás fogalmában kifejeződő) elmélete szerint értékjelző. Pontosab
ban az egyén belső értékeinek külső jele. Más, ellentétes fölfogások az „üres” szépségről 
(például Victor Hugo számos esetben társította a rútat a jelentős értékekkel, mintegy lá
zadva korának esztétikai preferenciái ellen). A „szép” egyetemes értékének eredete az 
emberi szépségből (lásd az „emberarcú” város, „emberléptékű” táj stb. kifejezések rejtett 
konnotációit). Az esztétikai minőségek fiziológiai hatása: nyugtató, felvillanyozó stb. (itt 
jól hasznosíthatóak a különféle zenei irányzatok kísérletileg is megállapított hatásai a 
növények bioelektromos aktivitására, tekintettel e kísérletek modellértékű jellegére). Ez
zel összefüggésben az ökológiai probléma esztétikai megvilágítása. Az esztétikailag ér
tékelhető környezet és az ahhoz párosuló (esztétikai értelemben vett) emberi minőség. 
Az eltérő irányú szakoktatásban, illetve az eltérő életkorokban stb. azonosítható és meg
követelhető esztétikai minőségek.

5. Etikai értékek. A humánus és az antihumánus definíciói. Az ember mint cél, illetve 
mint eszköz a történelemben. Az etika funkciói: a társadalmak entrópikus tendenciáinak, 
illetve a társadalmi anarchiának a megelőzése, a jogrendszereknél szélesebb körű, a jog 
eszközeivel még nem szankcionálható jelenségek szabályozása révén. A humanizmus
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nak (a fenti gondolatmenet során már említett) XX. századi válsága: az emberi kiterjesz
tése az elitről az átlagoson keresztül a patologikusra, majd a mentálisan retardáltra stb. 
olyan mértékben általánosítja az „emberi”, a „humánus" fogalmát, hogy ezáltal megkér
dőjeleződik túlsúlyos helyzetünk „jogossága” az általunk hovatovább már amúgy is nagy
részt lerombolt ökoszisztémában. Ebben a perspektívában állítható az alábbi probléma 
a diszkussziók központjába: vajon a humanizmusnak ez a kiszélesített fölfogása nem 
antihumánus-e alapvetően. Abból kiindulva, hogy ha az emberség minimumát tesszük 
meg magának az emberségnek, akkor hosszabb távon önfelszámoló tendenciákat indít
hatunk be magán az emberiségen belül is. A toleranciahatárok kérdése. Az eltérő szak
oktatásokban, illetve a különböző életkorokban stb. érvényesíthető etikai elvek.

6. Gyakorlati értékek. A gyakorlat fogalma. A gyakorlat szűk, materiális, tárgyi cselek
vésekre redukált fölfogásának kritikája (például Ludwig Feuerbach munkái alapján). Kül
ső és belső (pszichés, mentális stb.) gyakorlatformák. A technika problémái. A hagyomá
nyos keleti kultúrák introvertált beállítódása és az ezzel kapcsolatos technikáik (meditá
ció, jóga stb.). Az úgynevezett nyugati kultúra (kifelé irányuló) aktivizmusa. Ennek pozitív 
s egyszersmind katasztrofális következményei. Befolyásolási technikák, termé
szettudományos alapú technikák. A tág értelemben vett gyakorlat ismételt rehabilitálása, 
például a keleti relaxációs eljárások átvételének az útján.

7. Az értéktartományok egymásnak való megfelelése (például „A Szép: igaz s az Igaz: 
szép!” John Keats angol költő szerint (Tóth Árpád fordítása), illetve konfliktusaik. Úgy tű
nik, leginkább a gyakorlati értékek, főként szűk fölfogásuk esetén, kerülnek szembe a 
többi értékkel. A társadalmi manipuláció meghatározása olyan befolyásolási gyakorlat, 
amely figyelmen kívül hagyja a fent említett klasszikus értékeket. Az episztemológiai ér
tékeket, mert él a hazugsággal. Az esztétikai értékeket, mert inkább a divatos eszmeá
ramlatokat lovagolja meg a konformizmusra spekulálva. Az etikai értékeket, mert csak 
ennek szabályozó funkcióinak a fölfüggesztése esetén érvényesülhet. De a többi érték- 
tartomány is szembekerülhet egymással (lásd a fenti példákat!) E tekintetben a tanár fel
adata az, hogy diákjaiban tudatosítsa annak a szükségességét, hogy a pozitív értékek 
konszenzusán kinekkinek a saját életében esetenként a konkrét szituációkhoz kapcso
lódva, egyszóval kreatívan kell dolgoznia, mert ez a konszenzus még a nagy kultúrákban 
sem áll fönn automatikusan (vegyük észre például azokat az egymással értékkonfliktus
ban álló tulajdonságokat, amelyeket társadalmuk tükreként az ókori görögök a saját is
teneiknek tulajdonítottak).

Záró megjegyzések

Tekintettel arra, hogy ez a javaslat egyelőre elvi, a konkrét kivitelezés kérdéseit nem 
érinti. Javaslatunkban érthetően túlteng az indoklás és a keretfogalmak hozzávetőleges 
rendszere. Ebből kifolyólag az itt leadott vázlatunk még az előadott tartalmak szintjén is 
további fejlesztésre szorul. A legintenzívebb fejlesztésben az alapértékek differenciált 
(képzési irányok, életkorok, szubkultúrák, nemek stb. szerinti) tárgyalását és megköve
telését célszerű részesíteni.
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A pedagógusképzés tartalmát 
érintő elméleti kérdések

C. SZABOLCS ÉVA

A magyarországi társadalmi átalakulásoknak, igényeknek, a szerkezetében is 
változó iskolarendszernek megfelelő pedagógusképzési reformok kivitelezése 
nem képzelhető el azoknak az elméleti problémáknak a végiggondolása nélkül, 
amelyek a gyakorlati lépések kiindulópontját szolgáltatják. Az elméleti kutatások 
felvetette problémák figyelmen kívül hagyása, hazai viszonyaink szemszögéből 
való elemzésének elhanyagolása bizonytalanná és megalapozatlanná teheti a 
pedagógusképzés megújítására tett törekvéseket. A pedagógusképzés elméleti 
megalapozása ma már azt is jelenti, hogy különböző nevelésfilozófiai hátterű 
képzési modellekkel lehet számolni, és ezek egymásmellettisége a közoktatási 
rendszer tartalmi sokszínűségével függ össze. Emiatt is nagyon lényeges, hogy 
tudatosan végiggondolva kötelezzük el magunkat egy-egy pedagógusképzési 
modell mellett.

Az itt következőkben azokat a legújabb elméleti fejleményeket mutatom be, amelyek 
egy rangos szakmai folyóirat, a Journal of Teacher Education hasábjain a pedagógus- 
képzés tartalmát érintő elméleti kérdésekkel foglalkoznak. Nemzetközi kitekintésben a 
pedagógusképzés tartalmának elméleti megalapozásához a legújabb keretet azok az 
irányzatok adják, amelyek integrált, szintetizált rendszerben írják le a pedagógusok fel
készítéséhez szükségesnek tartott ismeretköröket. A pedagógusképzési tartalmak vala
milyen integrációjára való törekvés nem újdonság, de a legújabb, elsősorban amerikai 
kutatások ennek több szempontból újragondolt irányát vetik fel.

A továbbiakban az egyik legelterjedtebb pedagógusképzési modell bemutatása követ
kezik, majd szeretném kiemelni az ebben a modellben is alapvető pedagógiai tudás szak
mai fontosságát, súlyát -  ahogy az a szakirodalomban tükröződik. Ezután ismét egy mo
dellértékű pedagógusképzési metódust emelek ki a folyóiratból, végül pedig a pedagó
gusképzés tartalma szempontjából sem elhanyagolható dilemmákra térek ki -  a szak
cikkek alapján.

Az egyik legelterjedtebb modell a reflektív pedagógusképzés.
A reflektív pedagógus belsőleg motivált, hogy célokat állítson, helyzeteket teremtsen, 

megtervezzen és figyelemmel kísérjen tevékenységeket, az eredményeket értékelje és 
saját szakmai gondolkodásmódján eltöprengjen, azt mérlegelje. E folyamatok részeként 
a pedagógus döntéseinek szociális és etikai, rövid-és hosszútávon egyaránt mutatkozó 
hatásait figyelembe veszi. A reflektív pedagógus tevékenységét tehát nemcsak a „tech
nikai” , hanem a normális elemek is vezérelik. Ez a pedagóguskép erősen kötődik egy jól 
körülhatárolható célrendszerhez, amely szerint a nevelés-oktatás célja olyan morális és 
szociális diszpozíciók kifejlesztése a tanulókban, amelyek elősegítik a felelősségteljes 
állampolgár felnvelését, aki elfogadja jogait és kötelességeit és az ezekkel harmonizáló 
életmódokat-formákat a demokratikus társadalomban. E cél eléréséhez a pedagógusnak 
olyan kritikus hozzáállást kell kialakítania, amely képes többszempontú perspektívában 
gondolkodni, a hossszútávú döntések erkölcsi és társadalmi hatásait mérlegelni. A ref
lektív szemlélet megköveteli a pedagógus nyitottságát, az állandó tanulási készséget, a 
kritikai beállítódást. (1)

A reflektív pedagógus szakmai tevékenysége tehát az értelmezés, cselekvés, mérle
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gelés állandó folyamatából áll. A reflektív magatartásformát, amely ebben a modellben 
a szakmaiság lényege, három szinten gyakorolhatja a pedagógus:

1. az elfogadott szakmai ismeretek, standardok és a pedagógus gyakorlati tevékeny
ségének ütköztetésében;

2. az általánosan elfogadott szakmai ismeretek, kritériumok mérlegelésében;
3. az előző szint -  azaz a szakmai ismeretanyagának, normáinak összessége -  kiin

dulópontját képező, tágabb ismeretkörökre való reflektálásban. E tágabb ismeretkörök 
pl. az általános emberi értékek, az emberi természet, a társadalom.

E három szint tudatos feldolgozása feltétlenül helyet kell, hogy kapjon a pedagógus- 
képzésben. A reflektív pedagógusképzés hívei szerint ez a megközelítés az elmélet-gya- 
korlat ellentét oldását is lehetővé teszi azzal, hogy pedagógusszakma elméleti tudnivalói 
nem önmagukban, hanem a gyakorlattal összevetve jelennek meg. (2)

A következő ábra összefoglalóan mutatja azt az elméleti keretet, amelyben a reflektív 
pedagógus tulajdonságait, ismereteit, gondolkodásmódját, cselekvési lehetőségeit, dön
téshozatali mechanizmusát az eddigi kutatások leírták. (3)

Rugalmasság Társadalmi felelősség

Cselekvés Ismeret es értelmezéskialakitás Alapvető szakmai ismeretek

Döntések

Tervezés
Kivitelezes
Értékeles IV.

Cselekves
Kísérletezés

t___

I.
Megfigyelés 

»  Információ 
gyűjtés

Elemzes
Értelmezés

Tudatosság
Hipotézis

Az értelmezésre gyakorolt hatások
—  Az oktatás tartalma 

— Tanulók
— Pedagógia 
— Kontextus

— Előző tapasztalatok 
— Egyéni nézetek, értékek

— Forgatókönyvek

E
R
Z
E
L
M
E

K o l l e g á k  h a t á s a

K
Hatóerő

Az alapvető szakmai ismeretek (proiess\or\a\ knowledge base) körében a pedagógus
nak jól kell ismernie a tanított tartalmat és annak tantervét (az oktatás tartalmát), a tanu
lókat, műveltségi hátterükkel, fejlődési jellegzetességeikkel, tanulási stílusukkal stb. Ape- 
dagógia egyrészt általános pedagógiát jelent, másrészt a tartalommal összefüggő peda
gógiai tudást -  a mi fogalmainkkal szakmódszertani ismereteket. (Erre később még vis
szatérünk) Az alapvető szakmai ismeretek között szerepel a különböző pedagógiai szi
tuációk összefüggéseinek ismerete (kontextus). Ezek pl. a szülők kulturális háttere, az 
iskola a régió kulturális-szociális helyzete. A változó kontextus más-más pedagógiai dön
tést, cselekvést kíván, ezért mérlegelni kell az adott összefüggésrendszert. Az előzetes 
tapasztalatokfigyelembe vétele és értékelése is fontos kelléke a reflektív pedagógus is
merettárának. Az optimális döntés és cselekvés meghozatalához a pedagógusok átgon
dolják és mérlegelik a szituációhoz kapcsolódó előző döntéseiket, élményeiket, ismere
teiket. stb. Az egyéni nézeteket, értékeket családi, baráti kapcsolatok, olvasmányok, élet- 
tapasztalatok formálják. A személyes erkölcs, a gondoskodás képessége pl. idetartozik, 
és nem vitatható, hogy ezek milyensége döntően befolyásolja a pedagógus napi mun
káját. Végül két típusú forgatókönyv szerepel az alapvető szakmai ismeretek között. Az 
első automatikus magatartásformákat tesz lehetővé miközben a pedagógus más, tuda
tos odafigyelést igénylő tevékenységet is folytat: az osztályban fel-alá sétáló, a tanulókat 
ellenőrző, szemmel tartó pedagógus pl. képes egy adott témáról előadni. A másik annak a 
képességnek az erősítését jelenti, amely a reflektív magatartásforma kialakítását és belsővé 
válását fogja eredményezni: a pedagógus megtanulja, hogyan elemezzen egy helyzetet a 
maga számára, milyen kérdéseken keresztül mérlegeljen/metakognitív szokások).

Az ábra a pedagógus érzelmeit úgy jeleníti meg, mint a szakmai ismeretek és ezen 
ismeretek értelmezése közötti hidat. Mérlegelő képességünket gyakran befolyásolják az 
érzelmek, pl. a harag sokszor lehetetlenné teszi a pedagógus számára, hogy elgondol
kozzék a választható cselevési irányokról, elmélyedjen a szakmai ismeretekben vagy 
azoknak új értelmezést adjon. A reflektivitás szempontjából annyira fontos többszempon
tú látásmódra is negatív hatással lehetnek olyan intenzív érzelmek, mint pl. a düh.
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Az ismeret- és értelmezés kialakítása az ábrán a reflektivitás tudatos folyamatát mu
tatja be. A pedagógus döntései a felhalmozott szakmai tudás és a környezetből vett in
formáció találkozásának az eredménye. A környezeti valóság értelmezése a szakmai el
őismeretek segítségével új nézőpontok, felfogások kialakítását eredményezi. A folyamat 
elemei Dewey tapasztalatokra alapuuló megismerési modelljének alapján kaptak helyet 
az ábrán. Ebben a gyűjtött információ elemzése révén a pedagógus kialakít egy képet 
egy helyzetről. Ehhez az elemzéshez felhasználja a metakognitív szokások forgatóköny
vét is. Ezután hipotéziseket állít fel a további cselekvés vezérléséhez, majd egy cselek
vési tervet igyekszik kivitelezni, megvalósítani ennek alapján. A ciklus akkor indul be új
ból, amikor a cselekvés következményeit elemzi a pedagógus.

Az ábrán a pedagógus cselekvését a döntések eredményével hozzák összefüggésbe. 
A tervezés, kivitelezés és értékelés azokkal a szellemi folyamatokkal történik, amelyeket 
az ábra középső része mutat.

Végül az ábra négy olyan tényezőt tüntet fel, amelyek a reflektív pedagógus döntés- 
hozatali folyamataiban fontos szerepet kapnak. A hatóerő a pedagógusnak azokra a 
meggyőződéseire utal, amelyek nélkül nem működik a motivációs késztetés saját tevé
kenységének és ismereteinek a mérlegelésére. Az ezzel rendelkező pedagógusok abban 
a meggyőződésben élnek, hogy meg tudják változtatni, tanulóik életét. A rugalmasság 
ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy más szemével is képes szemlélni a dolgokat 
a pedagógus, és így új értelmezési lehetőségeket talál. A rugalmasság azért is fontos, 
hogy a hirtelen előálló szituációkra megfelelően tudjon reagálni. A szociális felelős
ségérzet is fontos tulajdonsága a reflektív pedagógusnak. Törődnek másokkal, időt szán
nak „társadalmi munkára”. Tanulóikat arra tanítják, hogy felelősséggel cselekedjenek. A 
tudatosság hasonlít ahhoz, amit metakognitív szokásoknak neveztek az ábra összeállí
tói: a pedagógus saját gondolkodásmódjának és meghozott döntéseinek tudatos alakí
tása. A reflektív pedagógus el tudja magyarázni, mi áll döntéseinek hátterében. Noha az 
intuitív pedagógiai munka is értékes, a pedagógusok közötti kommunikációt, a pedagó
gusképzés céljait megkönnyíti a tudatosság.

Szerepel még az ábrán a kollégák hatása mint ösztönző, bátorító tényező, amely a 
reflektív kommunikációt elősegíti.

A kutatók az ábra segítségével olyan kísérleti pedagógusképző modellt próbáltak ki, 
amelyben előzetesen felkészített, tapasztalt pedagógusok (mentorok) foglalkoztak egy- 
egy tanárjelölttel, és vele közösen tervezték, beszélték meg a leendő pedagógus szak
mai gyarapodásának programját, az ismertetett elméleti keretnek megfelelően. A men
torok segítő szerepe elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a tanárjelöltek felvetette 
problémahelyzetek többirányú megoldására bíztattak, és közösen mérlegelték a lehet
séges cselekvési módokat. (4)

A tanárok pedagógiai tudásával kapcsolatos kutatások a 80-as évektől erősödtek fel, 
amikor is felváltották az addigi, a tanári viselkedésre koncentráló kutatásokat. (A fent is
mertetett reflektív pedagógus-modell átmenetnek tekinthető, hiszen a pedagógus cse
lekvésére, döntéseire vonatkozó elemek és a pedagógiai szakmai ismeretekre vonatko
zó elemek gyakorlatilag egyenlő súllyal szerepelnek benne.) A kutatási érdeklődés meg
változása azzal függött össze, hogy a pedagógusok döntéshozatali folyamatainak vizs
gálatához szükség volt azoknak az információknak (tudás, meggyőződés) a kutatására, 
amelyek a döntések alapjait képezik. A pedagógiai tudás iránti érdeklődést szakmai-po- 
litikai indítékok is motiválták: a pedagóguspálya professzionalizálásának egyik feltétele 
a jól körülírható, szakmailag elfogadott ismeretanyag.

A fent ismertetett reflektív pedagógusfelfogásban a pedagógiai tudás szorosan ösz- 
szefonódó, egymásnak nem alárendelt elméleti-gyakorlati ismeretekből állt. További fon
tos jellemzője, hogy nem zárt egység, hanem folyamatos tanulással, reflexióval, mérle
geléssel bővítendő.

A pedagógiai tudás definiálására tett egyéb kísérletek is mind közösek abban, hogy a 
zártság helyett a nyitottságot hangsúlyozzák, és szívesen alkalmazzák a pedagógiai 
megismerés terminust, ezzel is utalva arra, hogy a pedagógussá váláshoz szükséges 
ismeretek egy állandó megismerési folyamatban helyezhetőek el. (5)

Ugyancsak jelen van a pedagógiai tudásról folyó vitákban egy olyan nézet, amely mint
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egy ismeretelméleti kitekintéssel a tudás milyenségét, értékét vizsgálja. (6) A racionali
táson, tényeken, technológiákon alapuló tudás-fogalom mellett az értékek, belső megér
zések fontosságát is hangsúlyozó véleményekben nem nehéz felfedezni a rokonságot a 
reflektív pedagógus jellemzőivel. A pedagógus sokszor szembesül olyan problémákkal, 
amelyek megoldásához alternatívák mérlegelése, érzelmi elkötelezettség szükséges. 
Sokszor tapasztalt olyan szituációkat, amelyekben az etikailag követendő magatartás- 
forma nem egyezik a logikusan kikövetkeztethetővel. Hasonló dillemmával találja magát 
szembe a pedagógus, amikor technokrata és teljesítményelvü világunkban morális kri
tériumokat is alkalmazni szeretne. Látható tehát, hogy a pedagógiai tudás meghatáro
zásakor ma már nem elegendő a legújabb „technológia" (szükséges, de nem elégséges 
feltétele/, hanem minőségileg más professzionális ismeret- és megismerésfogalomban 
kell gondolkodnunk.

A tanári pályához szükséges pedagógiai tudás meghatározása több szempont alapján 
lehetséges. Az egyik legújabb összefoglaló munka a pedagógiai tudás területeit és ¡for
máit írja le. (7)

A pedagógiai tudás területei

1. tartalom: a tanított tantárgy ismerete és az ún. „pedagogical content knowledge", 
amely a tartalommal összefüggő pedagógiai tudást jelenti és durván a szakmódszertani 
ismereteknek felel meg, (helyet kapott a fenti reflektív pedagógusképzési modellben is)

2. a tanulók és a tanulás: tanuláselméletek, a tanulók testi, szellemi, társas, pszicho
lógiai fejlődésének ismerete, motivációs elméletek és a gyakorlat, a tanulók közötti etni
kai, nemi, társadalmi, gazdasági különbségek ismerete,

3. általános pedagógia: az osztály szervezése és általános tanítási módszerek isme
rete,

4. tanterv. a tantervfejlesztés folyamatai és az iskolai tanterv ismerete,
5. a pedagógiai környezet, a pedagógusmunka összefüggésrendszere, a helyi sajá

tosságok, a családok ismerete, az adott ország, terület oktatásának pedagógiájának tör
ténelmi, filozófiai, kultúrális alapjainak ismerete,

6. önismeret a pedagógus személyes értékeinek, erősségeinek és gyengeségeinek, 
nevelésfilozófiájának, pedagógiai céljainak ismerete.

Természetesen a pedagógiai tudás e területei csak egymással összekapcsolódva ve
zetnek érvényes, felhasználható ismeretegyütteshez. A területek közül a legtöbb kutatás 
a tartalom, az általános pedagógia és az önismeret problémaköréhez kapcsolódott. A 
tartalom kategóriáján belül a legtöbb figyelem az ún. „pedagogical content knowledge" 
részterületre esik, és ennek kutatása jelenti ma a pedagógusképzés tartalmára irányuló 
szakmai érdeklődés javát.

A pedagogical content knowledge, a tartalommal összefüggő pedagógiai tudás a fel
ületes szemlélő számára a szakmódszertan megfelelőjének tűnik. A szakirodalom beha
tóbb vizsgálata azonban e kategória összetettségét mutatja, és a mi felfogásunk szerinti 
szakmódszertani tudásnál többet jelent. Körülírhatjuk úgy is, mint a tananyag pedagógiai 
szempontú ismerete, egy tartalmi egység taníthatóság szempontjából történő újragon
dolása. Ez jelenti a tartalom vagy szaktárgy kritikailag átgondolt ismeretét, közvetítése 
módjainak ismeretét (pl. megfelelő munkaformák kiválasztását), a tanulók előzetes tudá
sának, fogalomrendszerének, érdeklődésének ismeretét. A tartalommal összefüggő pe
dagógiai tudásról akkor beszélhetünk, ha a pedagógus kritikusan mérlegeli, értelmezi az 
adott tartalmat, különböző módokat talál közvetítésére, a tanulók képességeihez, előző 
ismereteihez adaptálja ezt az anyagot és végül mintegy „méretre igazítja". Több kutató 
úgy írja le ezt a folyamatot, mint egy adott tartalomnak a tanítás céljaira történő folyamatos 
újrastruktúrálását. (8) Találkozunk már a tartalommal összefüggő pedagógiai tudás fo
galmának kiterjesztésével is: a később részletezendő ún. konstruktivista pedagógusfel
fogásra támaszkodva a tudás helyett a megismerés terminusban gondolkodva a folya- 
mat-jelleget emelik ki a kutatók. Eszerint a túl statikusnak tartott tudás-fogalom helyett 
a tartalommal összefüggő pedagógiai megismerésről beszélnek (pedagogical content 
knowing): négy összetevő (pedagógia, tartalom, tanulói jellemzők, a tanulási környezet) 
integrált megértése. Ez a felfogás a pedagógus egyre mélyebb rácsodálkozásának, tu
dáselemeinek egymásba ágyazottságának folyamatára helyezi a hangsúlyt. Az említett
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négy összetevő közül ez a felfogás a második két összetevőt ugyanolyan fontosnak tartja, 
mint az eredeti elmélet a tartalmat és a hozzákapcsolódó, vele szintetizált pedagógiai 
ismeretek. A következő táblázat a két felfogás közötti eltéréseket szemlélteti:

A tartalommal összefüggő pedagógiai tudás vagy a tananyag pedagógiai szempontú 
ismerete (pedagogical content knowledge) közelebb áll a szakmódszertan fogalmához, 
mint a módosított, a tartalommal összefüggő pedagógiai megismerést hangsúlyozó el
mélet (pedagogical content knowing). Az előbbi felfogható az oktatási tartalom valamiféle 
módosított változatának, az utóbbi autonóm, a pedagógus által értelmezett ismeretrend
szert jelent. (9) A pedagógusképzésben ez a két modell a következő megfontolásokat 
veti fel:

-  a különböző részterületek integrált oktatása, az általános műveltség, a pedagógia 
és a szaktárgy folyamatos összehangolása, egységben szemlélése szükséges, és ez 
nem valósítható meg egyetlen szemináriumon, gyakorlaton, foglalkozáson,

-  a tartalommal összefüggő pedagógiai tudást illetve megismerést hozzá kell igazítani 
a megfelelő korosztályt nevelni fogó pedagógusok képzéséhez,

-  az a folyamat, amelyben az integrált pedagógiai megértés alakul, számos tapasztalat 
mérlegelés, hospitálás és tanítási gyakorlat eredményeképpen fejlődik. Ebben a folya
matban a pedagógusképzésben nem nélkülözhetőek a tapasztalt gyakorló tanárok, men
torok,

-  a tartalommal összefüggő pedagógiai tudás illetve megértés természetéből adódik, 
hogy a pedagógusképzés befejezésével nem zárul le elsajátításának folyamata, hanem 
a továbbképzés szervezett és informális módja egyaránt a pedagóguspálya részét kell 
hogy képezze.

A tartalom kutatása és ennek a pedagógusképzésre való alkalmazása számos további 
érdekes és megfontolásra érdemes eredményt tud felmutatni. A pedagógiai tudás meg
határozására tett kísérletek hasonlósága arra ösztönözte a kutatókat, hogy ne elsősor
ban e tudás deskriptiv számbavételére törekedjenek, hanem próbáljanak meghatározni 
olyan kritériumokat, amelyeken keresztül a pedagógushivatás gyakorlásához szükséges 
integrált ismeretrendszer érvényessége, használhatósága megállapítható. A kutatók 
szándéka szerint ezek a kritériumok olyan elméleti keretet adnak, amelynek segítségével 
megkönnyíthető a szélesen értelmezett pedagógiai tudás gyakorlati alkalmazása, és ez 
a pedagógusképzés céljait tekintve is figyelemre méltó.

A következő kritériumrendszer jó elméleti kiindulópontnak tekinthető a pedagógiai tu
dás pedagógusképzésben betöltött szerepének az értékelésekor:

1. A tudományosság kritériuma: Ez a kritérium azt jelenti, hogy az összes megfelelő 
tudományos eredménynek jelen kell lennie a pedagógiai tudásban. Ez vonatkozik mind 
az elméleti, mind a gyakorlati tudásra. Ez utóbbi semmiesetre sem jelentheti a próbasze
rencse módon nyert ismereteket, hanem a tanítási tapasztalat szisztematikus elemzé
séből kell létrejönnie.

2. A többszempontúság kritériuma: A pedagógiai tudásnak a tanítással és iskolázta
tásai kapcsolatos különböző, akár ellentétes nézeteket is tartalmaznia kell. A pedagógu
soknak tudatában kell lenniük annak, hogy ugyanazt a jelenséget különböző szempontok 
szerint vizsgálhatjuk, hogy éles viták vannak a tantervekről, az oktatás céljáról stb.

3. Az összefüggések kritériuma: A pedagógiai tudás a tanítás technikai és normatív 
szempontjait egymásra vonatkoztatva kell hogy megjelenítse. Az értékmentesnek tűnő, 
a tanítási technikákra vonatkozó ismereteket mindig a célok, értékek összefüggéseiben 
kell szemlélni, sőt alá kell rendelni azoknak. Ezek a célok és értékek az iskola és a tár
sadalom kapcsolatából eredeztethetőek.

4. Hasznossági kritérium: Arra kell törekedni, hogy a pedagógiai tudás hasznos és el
érhető legyen a pedagógusok számára. Arra bátorítsa őket, hogy higgyenek az ismeretek 
szakmai formáló hatásában.

5. A reflektivitás kritériuma: A pedagógiai tudást úgy kell összeállítani és továbbadni, 
hogy a pedagógusokat az iskoláztatás kérdéseinek mérlegelésére, átgondolására kész
tesse. Éz a kritérium azt kívánja erősíteni, hogy nem az elméleti ismeretek gyakorlati al
kalmazásáról van szó a pedgógusképzésben, hanem a gyakorlattal összefüggő pro
fesszionális gondolkodásmód elsajátításáról. A mérlegelésre, átgondolásra azért van
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szükség, mert a tanítási tevékenységre a bizonytalanság, az értékkonfliktusok, az egye
diség a jellemző. (10)

Látható, hogy ezek a szempontok, kritériumok valamilyen formában megjelentek a ref- 
lektív pedagógusképzésben is. A problémák átgondolására, az értékmentes tudás he
lyett a morális szempontok vállalására, az alternatív cselekvési módokra felkészítő kép
zés ezekre a kritériumokra tekintettel van.

A pedagógiai tudás fent felsorolt területei közül az általános pedagógiával foglalkozó 
kutatások az osztálytermi munka szervezését, az órák felépítését vizsgálják. Több kuta
tás megállapította az összefüggést a tartalommal kapcsolatos pedagógiai ismeretek és az 
általános pedagógiai ismeretek között. (11) Ez a megállapítás nem újdonság a német didak
tikai tradíciókon alapuló neveléstudományi gondolkodás és pedagógusképzés számára.

Az önismeret mint a pedagógiai tudás egyik részterülete a következő tényezőket fog
lalja magában: a saját értékrendszer, filozófia, stílus, személyes jegyek, a tanításhoz kap
csolódó erősségek és gyengeségek tudatos ismerete. Sok kutatás irányult arra, hogy 
ezen összetevők és a pedagógiai tudás más területei közötti összefüggésekre rávilágít
sanak. Egyes kutatók szerint a pedagógiai tudás minden eleme és területe a személyes 
jegyekbe és tapasztalatokba ágyazottan jelenik meg. (12)

A pedagógiai tudás formái

1. A tudás paradigmatikus formát Ez a fajta ismeret és megismerés az általánosítható 
törvényeket és elveket írja le, amelyek széles körben alkalmazhatóak. Ez a fajta tudás 
elsősorban a természettudományokra jellemző, és a pedagógián belüli hangsúlyozása 
összefügg azzal a törekvéssel, hogy tudományosan leírható elvekkel, törvényszerűsé
gekkel kell a tanítás, tanulás problémáit megközelíteni. Eszerint a hatékony tanulás és 
tanítás csak úgy képzelhető el, ha a pedagógusok előzetesen kísérletileg igazolt olyan 
elveket tanulnak meg és alkalmaznak a gyakorlatban, amelyek az osztálytermi munka 
teljesítményét fokozzák. (13) Ez a fajta tudás tehát az elmélet és gyakorlat egymásrau
taltságát jelenti, amelyben a kutatásokból nyert elméleti meggondolások a gyakorlati pe
dagógiai munka alapját képezik. A pedagógiai tudás ebből következően az elméleti is
meret -  gyakorlati alkalmazás sorrendet követi. A pedagógiai tudásnak ez a megjelenési 
formája nagy hangsúlyt fektet azokra a tudáselemekre, amelyek elvek, normák formájá
ban vannak jelen a pedagógus ismeretrendszerében (pl. „minél több időt fordítunk az ol
vasás gyakorlására, annál jobb eredményt érünk el”). (14)

2. A tudás narratív formái: A narratívtípusú ismeretek nem elsősorban általános elveket 
jelentenek, hanem szituációhoz kötöttek. A pedagógiai tudás szempontjából ennek kap
csán azt hangsúlyozzák, hogy a pedagógus ismeretei személyes jellegűek. Ez az isme
retforma „néma", azaz a pedagógus tevékenységéből, lényéből derül rá fény. Ebben a 
felfogásban az ismeret és az osztálytermi pedagógustevékenység nem különül el, itt is 
az egymásrautaltságukat kell hangsúlyozni, de nem az egymásutániságot, hanem az 
egyidejűséget. A szituációhoz kötöttséget emeli ki az is, hogy egyesek ún. esetekhez iga
zodó ismeretekről beszélnek: az általános elvek csak különböző helyzetekbe ágyazottan 
jelennek meg, és a változó körülmények, szituációk egymásutánjában hatnak. (15) Az 
esetekhez igazodó ismeretek bizonyos helyzetek jól dokumentált leírásai. Mivel a tanítást 
sokan elsősorban etikai vállalkozásként határozzák meg, az esetekhez igazodó ismere
tek morális alternatívákat is hordoznak. Egy esetben pl. egy tanuló ceruzák nélkül jött 
iskolába. A pedagógus úgy segítette ki, hogy a lehető legkisebb ceruzacsonkokat adta 
neki. Az esetből leszűrhető az is, hogy a pedagógus a nemkívánatos viselkedés meg
erősítése ellen használta ezt a megoldást, de a szituáció értelmezhető egy más szem
pontból is: a pedagógus viselkedését olyan értékrendszer diktálta, amely szerint fontos, 
hogy dolgozzon az órán a gyerek, mégha rendetlen is. (16)

Az eddigiekből az derül ki, hogy a pedagógusképzés közvetítette pedagógiai tudást 
sokféle szempont alapján igyekezenk leírni és meghatározni, és ezek a törekvések már 
nemcsak egzakt kategóriákban gondolkodnak. Az utóbbi évek kutatásai azt mutatják, 
hogy a tudás fogalmának az az ismeretelméleti megközelítése, amely a tudás részleges, 
relatív, interpretáló jellegét hangsúlyozza, a pedagógusképzésben is teret nyert. A peda
gógiai tudással kapcsolatos elgondolások sokszor jelennek meg a tanulók ismeretelsa-
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játításának jellegzetességeivel társítva egy olyan logika alapján, hogy a pedagógus alap
vető feladata a szélesen értelmezett tanítás, a tanulás elősegítése, és az ehhez való fel
készüléshez szükség van a tanulói ismeretelsajátítás karakterisztikus vonásainak tuda
tos felhasználására. (17) Ehhez a felfogáshoz idomul az ún. konstruktivista felfogás, 
amely abból a tanulás-értelmezésből indul ki, hogy a tanítás megtanulása a megértés 
„előállításának” folyamata. Ennek szellemében indultak az olyan pedagógusképzési 
programok, amelyek a konstruktivista megközelítést hangsúlyozták.

Ez a szemlélet részben Piaget fejlődéselméletében, részben Dewey-nak a gondolko
dásról kialakított nézeteiben gyökeredzik. Egy olyan tudás-és ismeretfelfogást jelent, 
amelyben az ismeretet az egyén aktivitása hozza létre, és a tanuló nem passzív befoga
dója a feléje irányított információknak. A világ tárgyi valóságát intelligenciának szervezi, 
nincs objektív valóság, csak a tapasztalataink által létrehozott, konstruált világ létezik. A 
pedagógus annál eredményesebb, minél inkább megérti azt, hogyan tapasztalja meg 
minden egyes tanuló a világot, hogyan értelmezi azt a maga számára. (18) A kompetens 
pedagógus tehát a tanítás-tanulást a tapasztalatszerzés, megismerés állandó újraalko- 
tási folyamatának tekinti, amely pozitív változásokhoz vezet és szükségképpen szembe- 
náll a hagyományossal, megszokottal. (19) Az ismeretelsajátítás a megfelelő tapasz
talatok alapján történő megértést jelenti, amely helyzetspecifikus, a társas és kulturális 
környezet befolyásolja, nem elsősorban kognitív, és nem kizárólag absztrakt elveken 
nyugszik.

Az ezeken az elveken nyugvó pedagógusképzés is többféle lehet. Egy általános iskola 
alsó tagozatának megfelelő iskolaszintere szervezett tanárképzési program például a Pi- 
aget-féle fejlődéselméletet tekinti a kiinduló elméleti magnak. Azt a fejlődéselméleti meg
állapítást tekintik alapvetőnek, hogy a gyermeki gondolkodás a megértésnek olyan ele
meit mutatja, amelyek nem tulajdoníthatóak külső megerősítésnek, hanem a megértés 
= felfedezés elv alapján magyarázhatóak. Ennek az elvnek az alapján gondolták a prog
ram megalkotói, hogy a Piaget-féle episztemológia alapját képezheti egy pedagóguskép
zési programnak. Annak kialakítása volt a cél, hogy a leendő pedagógusok megérezzék 
és magukévá tegyék a tanításról vallott fejlődési-konstruktivista nézeteket. Ennek elérése 
érdekében az elméleti mag ismereteit nyújtó szemináriumokkal (kognitív-és nyelvfejlő
dés, szociális-és erkölcsi fejlődés, Erikson személyiségelmélete) párhuzamosan nyílt 
módjuk a pedagógusjelölteknek arra, hogy hospitálások során megfigyeljék, tanítási gya
korlatukon kipróbálják ezen elméleti ismeretek működését. Tanulmányozták például 
Piaget kutatásait a matematikai elsajátításról, majd összehasonlították ezeket azok
nak a kutatóknak a munkáival, akik alkalmazni igyekeztek ezeket a kutatási eredmé
nyeket, majd különböző matematikai problémák megtanításának módjára kellett ja
vaslatot tenniük úgy, hogy az adott részre egy teljes kurrikulumfejlesztési programot 
dolgoztak ki. (20)

Egy másik, a konstruktivista elveket felhasználó pedagógusképző program alapelvei 
a következők:

-  a tanárok és a pedagógusjelöltek közös munkájának a tanulói igényekből, érdekekből 
kell következnie,

-  a pedagógus szerepe ebben a közegben az együttműködő, segítő felnőtté,
-  a pedagógusképzési program tudományos hátterének teljesen világosnak kell len

nie,
-  a program hangsúlyozza a kiscsoportos munka, a páros tanítás fontosságát,
-  a pedagógusjelölt előadását, munkáját, tanítási gyakorlatát ne csak a tanár kísérje 

figyelemmel, hanem a társai is,
-  a program során az elsajátított ismeretekből egyre újabbak fakadnak, a régi tapasz

talatok beépülnek és szétsugároznak az újabb tevékenységekben,
-  világossá kell tenni az osztálytermi munka és az adott iskolai, társadalmi környezet 

kapcsolatát,
-  a program menetét a jelöltek tevékenysége határozza meg,
-  a reflektivitást lényeges tevékenységgé kell kifejleszteni,
-  a jelöltek attitűdváltozását, készségeit, tudását folyamatosan értékelni kell (21)
A konstruktivista felfogás kritikusabb alkalmazását sürgeti egy szerző, amikor a peda-
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gógusképzés radikális átalakításának elméleti kérdéseit feszegeti. Úgy látja, a konstruk
tivizmusról kialakult az a mindennapos kép, hogy progresszív, tanuló-centrikus, és szem- 
benáll a hagyományos nézetekkel. Szerinte nem szabad homogén elméleti háttérnek te
kinteni a konstruktivista felfogást a pedagógusképzésben. Pozitívumként értékeli, hogy 
a tekintélyelvű, másoknak továbbadandó tudás fogalma helyett az egyéni világértelme
zést részesíti előnyben a konstruktivista felfogás. Ugyanakkor nem tartja elégségesnek 
a Piaget alapján álló konstruktivista pedagógusképzési elgondolásokat, mert ezek sze
rinte egy szűk kognitív felfogáson alapulnak. Ehelyett azt a pedagógiai felfogást látná szí
vesen a pedagógusképzésben is, amely arra teszi képessé az embereket, hogy megért
sék a valóság társadalmilag létrehozott természetét, és erre alapozva saját elképzeléseik 
alapján tevékenykedjenek egy jobb világért. Konkrétabban, a pedagógusképzésben ez 
azt jelentené, hogy a pedagógusok képessé válnak kritikusan szemlélni a pedagógiának 
azt a szeletét, amely az ő szempontjukból fontos. Olyan pedagógiai programokat, tan
terveket készítenek például, amelyek kritikai szempontokat, eltérő alternatívákat tartal
maznak. Szemléletváltozás előidézése -  ez volt a célja annak a posztgraduális tovább
képzésnek, amelyben a résztvevő pedagógusokat meginterjúvolták, e felfogás miként
jéről. Úgy tűnt, a legtöbb pedagógus elfogadta, hogy saját tapasztalataik, meggyőződé
sük elemzése minőségileg új pedagógiai tudáshoz, élményhez juttatta őket. (22)

Az eddigek során összefoglalóan áttekintettük a reflektív és a konstruktivista pedagó
gusképzési felfogást, illetve a mindkét megközelítésben kulcsszerepet játszó pedagógiai 
tudással kapcsolatos legújabb kutatásokat. Nincs olyan nagy különbség a két felfogás 
között, és éppen a pedagógiai tudással kapcsolatos nézetek jelentik az átjárhatóságot. 
Az egyre jobb és tökéletesebb, az igényeket legmegfelelőbben kiszolgáló pedagógus- 
képzési modell keresése közben nem szabad elfeledkeznünk arról a szakirodalomban 
is kellően dokumentált tényről, hogy viszonylagos, részleges, szituáció-függő, értéktar
talmakkal és dilemmákkal telített területen járunk, ahol egyre kevésbé elfogadott az ob
jektív, mindenre évényes igazságok megléte. Egy olyan pedagógusképzési szemlélet- 
váltásnak vagyunk tanúi, amely a képzési anyag integráns részévé kívánja tenni az al
ternatívákban gondolkodást, az egyedül üdvözítő megoldásokról való lemondást, az er
kölcsi konfliktusok felvállalását. A pedagógusjelöltek nemcsak ismereteket, hanem az is
meretekre, felhasználásukra, újragondolásukra, mérlegelésükre megtanító szemléletet 
kapnak, sőt kívánatos az elfogadó, humánus, emberi tulajdonságok hangsúlyozása.

E tények elfogadása jelének tekinthetjük azt a tanulmányt, amely a pedagógusképzés 
dilemmáiról ír. (23) Hangsúlyozottan megfogalmazza azt az álláspontját, hogy a dillemára 
tökéletes megoldás nincs, vagyis el kell fogadnunk az alternatívák közötti választás ne
gatívumait is. A felvett hat dilemma közül az első három nemcsak a pedagógusképzés
ben, de az egész oktatásban jelen van,a többi három inkább a pedagógusképzés sajátja.

1. A széleskörű tartalom, készség vagy a tökéletes elsajátítás dilemmája: Minél többet 
tanítunk, annál kevésbé lehet azt jól, tökéletesen elsajátítani. A zsúfolt tantervek problé
mája jól ismert. A pedagógusképzésben is találkozunk ezzel: egyre több társadalmi prob
léma pedagógiai leképeződését igyekszünk megjeleníteni (pl. kábítószerprobléma, hát
rányos helyzetű gyerekek), de érezzük, hogy ez felületességhez vezet. A dilemmának 
nincs feloldása: bizonyos szituációkhoz kell igazítanunk, hogy mely végpont felé me
gyünk el. A pedagógusképzésben a minél jobb elsajátítás bizonyos diszpozíciók, attitű
dök kialakításában érdemes célul tűzni: elfogadó, türelmes, mérlegelő, együttműködő, 
nyitott: az információrobbanás azonban a széleskörű ismeretek befogadását hátráltatja.

2. Értékelő vagy elfogadó magatartás dilemmája: A pedagógusképzésben a jelöltek
nek szükségük van a meleg, támogató mentorokra, akikkel megbeszélhetik problémáju
kat. A pozitív visszajelzés a jelölt önértékelésében nagyon fontos. Ugyanakkor a peda
gógusképzés szakmai hírneve és színvonala abban tenné érdekeltté a képzésben részt
vevőket, hogy a professzionalitást erősítsék és szigorú értékelési szempontokat állítsa
nak, mert az alacsony követelmény árt a szakma presztízsének. A dilemma oldására le
hetségesnek tűnik, hogy a pedagógusképzésben tanítók közül egyesek a formatív, má
sok a szummatív értékelő szerepét kapják, így biztosítva mind az elfogadó, mind az ér
tékelő magatartás jelenlétét.

3. A jelöltek aktuális vagy jövőbeni szükségleteinek dilemmája: A pedagógusképzés-
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ben sokszor ütközik a hallgatók jelenre és jövőre irányuló szükséglete. Tanulmányaik si
keres elvégzése érdekében el kell sajátítaniuk bizonyos ismereteket, amelyek nem biz
tos, hogy a sikeres pedagóguspálya elsődleges tartozékai. A jelöltek sokszor igénylik ok
tatóik segítségét, ami ellentétes lehet az olyan oktatók, mentorok szándékaival, akik önál
lóságra, felelősségvállalásra késztetnék hallgatóikat. A reflektivitás és az esetekhez iga
zodó ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe oldhat ezen a dilemmán, mert a hall
gatók fejében közelebb hozhatja a két szempontot.

4. A tematikus vagy eklektikus megközelítés dilemmája: A pedagógusképzési progra
mok többsége egy adott iskolakoncepció, nevelésfilozófia vagy pedagógiai modell köré 
szerveződik. Mivel a jelöltek még nincsenek annyira otthon a tanítás, nevelés kérdései
ben, hogy választani tudjanak alternatívák közül, sokszor hasznosnak tűnik egy ilyen 
egynemű megközelítés. Másfelől a pedagógustól elvárt nyitottságnak nem felel meg az 
egy nézethez való doktriner ragaszkodás. A dilemma oldásában segíthet, ha párhuza
mosan hirdetnek meg egymással versengő programokat.

5. A jelenlegi vagy az újító gyakorlat dilemmája: a pedagógusképzés az adott iskola 
keretek közötti működésre készíti fel a jelöteket, a legtöbb esetben, de több olyan program 
van, amely vállalja az innovációra való felkészítést. Az egyetemi keretek közötti pedagó
gusképzés nem mondhat le az innovációról, mert ezzel az egyetem mint intézmény sze
repét kérdőjelezné meg. Ugyanakkor az adott iskolai gyakorlatra való felkészítés egy 
konfliktusmentes pedagógiai munkát tesz lehetővé. A dilemma oldására léteznek olyan 
pedagógusképző programok, amelyek nem az űj, innovatív technikákat tanítják, hanem 
a jelöltek személyes és szakmai tudatosságát emelik, hogy felkészítsék őket az „új” be
fogadására. Mind a reflektív, mind a konstruktivista megközelítés tartalmaz ilyen eleme
ket.

6. A speciális vagy a globális értékelési kritériumok dilemmája: A 70-es években elter
jedt, kompetenciára alapozott pedagógusképzési programok határozott, konkrét célokat 
és azok elérésének értékelési módjait tartalmazták. Az általánosságban megfogalmazott 
célokkal dolgozó programok ezzel szemben nem törekedtek ilyen részletességgel a mér
hetőségre, objektivitásra. A részletesen meghatározott kritériumokkal dolgozó progra
moknak az az előnye többek között, hogy a jelöltek az iskolarendszer alacsonyabb szint
jein az ennek szellemében történő munkára, teljesítésre szocializálódtak, így egy ilyen 
légkörben jobban tudnak teljesíteni, szakmailag gyarapodni. Másfelől a pontosan meg
határozott kritériumok, precíz célmegfogalmazások sablonossá tehetik a képzést. A ho
lisztikus célkitűzések ugyanakkor tekintettel lehetnek olyan szempontokra is, amelyeket 
nehéz specifikusan meghatározni, mérhető formában leírni. A globális szemlélet a ref
lektivitás és a nyitottság erősítését jelenti. A dilemma it sem megoldható, hanem enyhít
hető mindkét típusú kritériumrendszer alkalmazásával.
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Tanárképzés Németországban
JÜRGEN VAN BUER

Ha a tanárképzésről és a tanárok képzéséről kívánunk szólni, beszélnünk kell a 
jelen társadalmi állapotokról is, mert e nélkül a téma szisztematikus leszűkítésé
hez jutnánk el. Szerintem hasonlóképpen értelmetlen volna a tanárképzésről és 
a tanárok képzéséről beszélni az iskola, az oktatás megemlítése nélkül. Ezen 
okból kiindulva megpróbálok az 1. és 2. fejezetben metszetszerűen, s ígyvélhető- 
leg vázlatosan néhány központi összefüggést megmagyarázni, melyek a tanár
képzés területét más társadalmi szegmentumokkal kapcsolják össze. A 3. 
fejezetben néhány lehetséges megoldási stratégiára utalok.

A vitapontok a következők:
1. Bár az 1. fejezetben az egész német tanárképzésre vonatkozó kiválasztott aktuális 

problémákat tematizálom, a tanárképzés és a tanárok képzésének lehetséges megoldási 
stratégiáit illetően a 3. fejezetben csak a II. szekundérterületre korlátozom a kutatásokat, 
ott is inkább a gimnáziumi tanárok és a szakiskolák tanárainak képzésére.

2. A téma iránti érdeklődésemet az a kérdés is befolyásolja, hogy melyek azok a ta
pasztalatok, amelyek Magyarországon, a magyar oktatási rendszerben, illetve a tanárok 
képzésében cselekvési relevanciát jelenthetnének az adott változások és innovációk 
számára.

3. A tanárképzés és a tanárok képzésének problémáját nem kizárólag a tanárképzés 
menetének curriculáris és szervezeti struktúrájának értelmében vett tartalmi-szisztema
tikus szempont alapján vizsgálom. Az innovációt tekintve az egész munkaerőpiac szer
kezetét figyelembe véve vitatom probléma főként munkaerőpiac-politikai és oktatásöko
nómiai aspektusait, valamint a tanárok képzésének állami ellenőrzése és akadémiai
egyetemi önállósága közötti viszonyát.

Dolgozatomban világos helyzetekre utalok, emellett részben tudatosan redukálom a 
probléma helyzetének komplexitását, ezzel arra törekszem, hogy parciálisán provokáljak 
és az ún. „bevált" megoldási mintákat kétségbe vonjam. Gondolatmenetem kiindulópont
ját Kelemen Elemér azon kijelentése adja, melyet az 1986.1.9-i új magyar oktatási törvény 
vitájában tett. A magyar oktatási rendszer szükséges innovációjának tekintetében külö
nösen hangsúlyozta:

-  az oktatás modernizációját;
-  a tanítási-tanulási folyamat megújítását;
-  e folyamat hatékonyságának mérését.
Végül további fejtegetéseimhez nyelvi magyarázatot szeretnék adni.
Tanárképzés alatt a következőkben én a tanárok szakmai vonatkozású kongitív struk

túráit, szociális-emocionális beállítódásait és erkölcsi ítéletük szerkezetét értem, melyek 
mindenekelőtt az egyéni élet háttereként, a szakmai képzés és szakmai tapasztalatok 
eredményeként értelmezhetőek. A „képzés” német értelmezésben nemcsak az állapotot, 
hanem ezen struktúrafejlődésnek és változásnak a folyamatjellegét is jelenti.

Tanárok képzése alatt a képzés folyamatának olyan szervezeti és curriculáris megva
lósítását értem, amely a tanármesterséghez vezet: ezt lehet -  Németországban leg
alábbis lehet -  államilag igazolt és részben államilag ellenőrzött egyetemek által szerve
zett szakmai képzésként értelmezni.
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Tanárok képzése a nyilvános viták vizsgálópadján

Néhány éve Németországban heves viták folynak mind a tanárképzésről, mind a ta
nárok képzéséről. A következőkben nagyvonalakban ezt a nyilvános vitát vázolom, kü
lönösen e problématerület olyan munkaerőpiaci-politikai aspektusait hangsúlyozom, me
lyekről korábban csak ritkán ejtettek szót.

A tanárképzés és a tanárok képzésének jelenlegi német vitája

A tanárképzés és a tanárok képzése ez idő tájt izgatja a kedélyeket Németországban
-  a tanulók és a szülők, a politikusok és a gazdaság, az ipar képviselőinek valamint a 
neveléstudománnyal foglalkozó szakemberek kedélyét: az utóbbiakat viszont csak ritkán 
hallgatják meg nyilvános vitákon. Ha a publikációkban, a sajtóban megjelent kijelentése
ket a hétköznapi iskolai és oktatási realitás valós leképezésének tekintjük, s hinnénk a 
médiák állásfoglalásának, a következő szigorú ítélethez jutnánk el a hétköznapok iskola- 
és oktatáskultúráját tekintve. Az iskola és az oktatás olyan, mint amilyenek a német min
dennapok: „elavultak” , már semmi esetre sem idő- és jövőszerűek. mindez érvényes az 
oktatásra általában is, és a szakiskolákra is.

Ez a nyilvános vita nem újkeletű Németországban, rendszeres időközönként fel-fei- 
bukkan és messzeható társadalmi feszültségekre és átalakulási folyamatokra utal.

Az itt jelzett nyilvános vitákban a tanár gyakran a „nemzet bűnbakja”, akiről mindig 
rosszat mondanak, aki hagyja, hogy szakmáját a Szövetségi Köztársaság „legjobban fi
zetett félnapos munkájává” degradálják. (Idézet az egykori bajor kultuszminisztertől, aki 
mégiscsak egy szövetségi tartomány valamennyi tanárának legfőbb előjárója volt.) A kö
vetkezőkben három pontban fogalmazom meg a nyilvános viták központi kritikus pontjait.

„A német tanárok képzése nagyon drága "

Európai összehasonlítás szerint a német érettségizők egy évvel hosszabb ideig tanul
nak (12 év helyett 13 évig), egy évvel tovább mint például a francia vagy a holland diákok, 
továbbá a német fiataloknak hosszabb az egyetemi tanulánya mint például a francia ok
tatási rendszerben. Ez a francia 3 vagy maximum 4 egyetemi év Németországban 5 évet 
jelent. Ez azt jelenti, hogy a német egyetemeken végzett hallgatók kb. 2-3 évvel később 
kerülnek a munkaerőpiacra mint például francia kollégáik.

A megszerzett kvalifikáció egyre gyorsuló értékcsökkenését, a szakmai képzés befe
jezése utáni továbbképzés növekvő jelentőségét, valamint a szakmai mobilitás és flexi
bilitás utáni növekvő követelményt figyelembe véve egy általános kérdés fogalmazódik 
meg, hogy kell-e és hogy hogyan újraszabályozni az oktatási és foglalkoztatási rendszer 
közötti kapcsolatot.

Mindenekelőtt a későbbi munkábalépés lehetséges hátrányairól szólunk az európai 
versenyben. Az állam financiális válságát tekintve, politikai síkon vitatják meg elsődlege
sen az egyetemi képzés komplex kérdéseit. A kérdést oktatás-gazdasági-financiális as
pektusból tárgyalják, s csak másodlagosan szólnak az egyetemi curriculum korszerűsí
tésének és az egyetemi oktatás minőségi emelésének szemszögéből: ez utóbbit tekintve 
a sajtóban azonban a hallgatók és a tanulók szubjektív álláspontjának újságírói értéke
lése áll előtérben Németországban jelenleg nincsenek olyan tudományos tanulmányok, 
melyek sokrétű eszközként alkalmasak lennének az „egyetemek minőségének” megbíz
ható és érvényes mérésére.

Ezen általánosabb vitának a keretei között a tanárok képzésénél kívánatos egy álta
lános költségcsökkentés; a szakiskolai tanárok képzésénél pedig nehezen leplezhető az 
„oktatás gyakorlati orientáltságának emelése”. Ezeket a követelményeket elsődlegesen 
nem az egyetemi curriculum segítségével határozzák meg, hanem a tanulmányi idő le
rövidítésével: így az egyetemi képzésnél egy általánosan elfogadott 8 féléves tanulmányi 
korlátozás bevezetését kérik, amibe a vizsgafélév is beletartozik. Ezt jogilag a tanulmányi 
és vizsgarend segítségével érvényesítik, illetve anyagilag a hallgatók támogatási időtar
tamának a korlátozásával érik el. Kifejezetten a tanárok képzését tekintve -  mely szö
vetségi tartományonként más és más -  azon gondolkodnak, hogy a gimnáziumi és szak
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iskolai tanároknál 7 félévre csökkentik a képzést, beleértve a vizsgafélévet is. Ezzel függ 
össze az az elgondolás, hogy az egyetemi tanárképzést helyezzék át szakfőiskolákra.

„A német tanárok túl drágák tt

Mint már melítettem, Németország jelenleg már egy hosszabb ideje tartó állami anyagi 
krízist él meg, melyet többek között a német újraegyesítés, valamint a huzamosabb ideje 
tartó munkanélküliség idézett elő.

Követelmény a takarékoskodás, mindenekelőtt a személyi kiadásokban, mert ezek te
szik ki a szövetségi, tartományi és közösségi részköltségvetés kb. 30%-át. Vita alakult ki 
Németországban továbbá azon kérdés körül is, hogy az államnak, a tartományoknak és 
a községeknek mennyi hivatalnokra van szüksége, és hogyan illeszthetők a közszolgá
latba az életpálya struktúrája a megváltozott feltételek, az általános munkaerőpiachoz. 
Szó van továbbá a merev pályastruktúra feloldásáról is és a bérezés egyéni teljesítmény
hez való rugalmas alkalmazásáról, mely független a korábban megszerzett végzettség
től. A tanulmányi idő lerövidülésével és a tanárok képzésének részlegesen jelzett nem 
egyetemi szintű intézményekbe történő áthelyezésével mindenekelőtt azt érik el, hogy a
II. szekunder-terület leendő tanárait, -  kiknek már nem kell mint eddig 8 féléves egyetemi 
végzettséggel rendelkezniük -  már nem sorolják az ún. „magasabb", hanem csak egy 
alacsonyabb kategóriába. Ez tanáronként kb. 15000 DM átlagos évi megtakarítást jelent. 
Ezen a pénzügyminiszter számára minden bizonnyal vonzó megtakarításon túl egyéb 
területek vitája, például a tanári pálya vonzásának, az iskola és az oktatás minőségének 
témája a perifériára szorul.

„A német tanárok nem szakemberei az időszerű 
és jövőre orientált oktatásnak"

A fenti vélemény a nyilvános vitában elsősorban a következő általános társadalmi hát
tér ismeretébe fogalmazódik meg:

Németországban jelenleg egy erősen növekvő, elsősorban emberek elleni erőszaknak 
vagyunk tanúi. Ebben fontos szerepet játszik az idegengyűlölet és a meglévő antiszemi
tizmus. Sokat beszélnek „az általános társadalmi ridegség” érzékelhető növekedéséről. 
Mindez kifejeződik az iskolában, az oktatásban is: mert a tanárok -  így hangzik a véle
mény -  semmit vagy csak keveset tettek az ilyen jelenségek ellen az oktatás területén, 
így nem kell csodálkoznunk azon, hogy az iskolában is számolhatunk az agresszív cse
lekmények növekvő számával, mely egészen a sűlyos testi sértésig terjedhet. Az oktatás 
láttán, mely még a gyerekek és a fiatalok érdeklődésének és igényeinek alig felel meg 
ez egyáltalán nem meglepő.

Vita tárgya továbbá az is, hogy Németország a világgazdaságban elveszítette csúcs
pozícióit, illetve éppen most veszti el az utolsókat. Ez jelentős részben visszavezethető 
arra, hogy a mindennapok oktatása:

a) tananyagát tekintve már nem felel meg a társadalom jövőjét illető követelmények
nek;

b) egyre konkrétabb tartalmi formájában már nem illeszkedik a tanulók igényeihez;
c) oktatásmódszertanilag elavult.
Az általános társadalmi keretfeltételek, a specifikus társadalmi csoportok szociális hát

tere, az egyének életrajzi jellemzői és ezen egyéneknek az iskola és az oktatás által tör
ténő fejlesztése a nyilvános vitákban rendszeresen lerövidül.

Összességében véve nem állapítható meg didaktikai szempontból magasan fejlett 
mindennapi kultúra. Ehelyett didaktikai kulturálatlanság uralkodik, mely elsődlegesen azt 
szolgálja, hogy a tanárok igényeit elégíti ki, de nem a tanulókét, a szülőkét, a demokra
tikus közösségét.

Többek között kívánatos, hogy
-  a tanárok teljesítményét láthatóvá és ellenőrizhetővé tegyék;
-  a tanárokat ne életük végéig alkalmazzuk -  lehetőleg csak a „jó” tanárokat - ,  mindig 

újra átgondolva, hogy mit értünk a „jó tanár” foglama alatt.
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A tanárok képzése és a tanárképzés költségei Németországban

Az előbb vázolt bonyolult problémát tekintve érdemes a jelenségterület mennyiségi té
nyezőit is feltárni, hogy később, ha a probléma expanzitása csökken egy elviselhető szél
rohammá szelídüljön az egész. Az itt vitatott témánál a helyzet pont fordítva van. A kö
vetkező számok bizonyítják, hogy az iskola, az oktatás valamint a tanárok mint szakmai 
csoport költségei és a német tanárok tételes, részletes képzési költsége milyen mérté
keket ért el. A költségek felsorolása jelenleg nem lehetséges (az egyes szövetségi tarto
mányok kulturális fennhatósága, az állam és a tartományok anyagi helyzete, az oktatási 
rendszer különböző szegmentumainak a különbözősége miatt.) Erről mégis van egy át
fogó áttekintés: a Német Statisztikai Hivatal 14-es számú szakleirata. Néhány globális 
számadatot mutatok be a Szövetségi Köztársaság egészére és Berlinre vonatkozóan.

Németországban az 1992/93-as tanévben összesen kb. 11 600 000 diák tanult. Átla
gosan tanulónként, évenként kb. 8000 -  9000 márka kiadás merült fel -tartományonként 
és iskolaformánként eltérően/így Berlinben egy alsófokú oktatásban részesülő tanuló kb. 
7800 márkába „kerül”, egy gyógypedagógiai iskola tanulója kb. 19 500 márkába, egy gim
nazista kb. 10000 márkába, egy szakmát tanuló diák 7500 márkába. Összességében a 
Szövetségi Köztársaságban ebben az évben a tanulókra kb. 100 milliárd márkát fordítot
tak. Németországban 1992/93-ban kb. 710 000 tanár dolgozott. A szövetségi tartomá
nyokban kb. 40 milliárd márkát fizettek ki bérként anélkül, hogy beszámolták volna az 
aktív szolgálatban már részt nem vevő kollégák nyugdíját. 1992/93-ban német egyete
meken kb. 1 800 000 hallgató tanult, ebből kb. 75 000 tanár szakos. Ez utóbbi hallgatói 
csoportnál ez kb. 35 milliárd márka költséget jelent.

Az állam már többször említett pénzügyi válságát tekintve a fentebb említett csökken
tést célzó intézkedések segítségével a következő megtakarítások érhetők el: a 300000 
érettségiző diáknál az iskolai idő 12 évre való redukálása kb. 2 milliárd márka költség- 
csökkentéshez vezetne. A tanár szakos hallgatók 8-9 féléves tanulmányi idejének 7 fél
évre való csökkentésével további 2 milliárd márka megtakarítás lenne elérhető. A leendő 
tanárok ennek kapcsán nem az ún. „magasabb", hanem csak „megemelt kategóriába" 
lennének besorolva, ezzel a következő tíz év folyamán évente 6 milliárd márka megta
karítása lenne elérhető.

A tanárok képzésének munkaerőpiaci vonatkozásai

A szociális piacgazdaság modellje -  legalább is idealizált formában -  a következőkép
pen rajzolódik ki:

-  a munkaerőpiac összességében nem monopolisztikusan szervezett, hanem ver
senyhelyzetek mentén strukturált;

-  formálisan ugyanolyan mértékben nyitott a kereslet és kínálat számára valamennyi 
szakmában;

-  nem léteznek magukban zárt rész-munkaerőpiacok.
Az állam ugyanakkor arra is ügyel, hogy a szociális szempontból gyengébbek és más 

hátrányos helyzetű csoportok továbbra is védettek maradjanak.
Ezen munkaerőpiaci feltételek hátterében -  melyeket itt csak nagyvonalakban vázol

tam fel -  Németországban azonban létezik egy rész-munkaerőpiac, mely legmesszebb
menőkig monopolisztikusan szervezett és e piacra kerülés feltételeit az egyes szövetségi 
tartományok határozzák meg. Ez az izolált munkaerőpiac „az iskola és az oktatás" piaca.

Ez az állapot a következőkből adódik: a Német Szövetségi Köztársaság és a szövet
ségi tartományok alkotmányai rögzítették, hogy az iskola és az oktatás szervezéséért, 
valamint a tartalom megválasztásáért az állam a felelős.

A félreértések elkerülése végett: Ezt a szabályozást én elsődlegesen felnövekvő nem
zedék érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartom. Mert az állam és a szövetségi tar
tományok ezáltal garantálják az oktatási rendszer viszonylagos autonómiáját és a taná
rok pedagógiai szabadságát. Enélkül az iskola és az oktatás állandóan ki lenne téve an
nak a veszélynek, hogy elsődlegesen nem pedagóqiai elvek, hanem technikai-gazdasági 
racionalitások igazgatnák.

De még elkerülendő egy további félreértést is: Követem azt az alaptételt, hogy az iskola
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és az oktatás gyakorlatilag Németországban nem kizárólag pedagógiai elvek, hanem bü- 
rokratikus-szervezési-technikai elgondolások alapján szervezett. Azonban -  s ez az én 
álláspontom is -  az oktatási rendszer viszonylagos autonómiájának és a tanárok peda
gógiai szabadságának bizotsítása teszi lehetővé, hogy egyrészről a bürokratikus ellen
őrzési és szervezési opció, másrészről a pedagógiai realitás közötti feszültség újra meg 
újra ez utóbbi javára alakuljon. Ami azt is biztosítja, hogy az iskolát és az oktatást elsőd
legesen a képzés neveléstudományi-pedagógiai koncepciója, nem pedig a kvalifikáció 
gazdasági-technikai elvei irányítják.

Képzés fogalma alatt én -  vázlatosan fogalmazva -  részben a felnövekvő egyennek 
a cselekvés irányító normáinak önálló fejlesztésére és ésszerű, kritikai meghatározására 
vonatkozó jogos igények biztosítását értem, részben pedig egy nemzet illetve az Európai 
Közösség kultúrájába, civilizációjába beleszülető generációk együttműködésére való tár
sadalmi igények biztosítását.

Az itt csak felvázolt „iskola és oktatás” rész-munkaerőpiacnak belső zártságát tekintve 
elsősorban pedagógiai szempontok alapján van jogosultsága. Azonban feltehető a kér
dés, hogy erre a rész-munkaerőpiacra kerülésnek a feltételei hogyan definiálhatóak. A 
Német Szövetségi Köztársaságban ezeket a feltételeket az úgynevezett tanárképzési 
törvények határozzák meg. Ezekben rögzíti a mindenkori szövetségi tartomány a vizsgák 
általános struktúráját, azt, hogy az „első államvizsga” államilag ellenőrzött záróbizonyít
ványához milyen vizsgákat kell letenni a rész-munkaerőpiacra kikerülő keresletnek: en
nek az általános struktúrának a konkretizálása azután szakok szerint az egyes vizsga
rendekben megy végbe.

Az általános iskolai tanárképzés esetében az első államvizsga feltétele az ún. referen- 
dariatnak, a szakmai képzés második szakaszának. A szakmunkásképző iskoláknál bo
nyolultabb a helyzet: néhány szövetségi tartományban az akadémiai, tehát államilag 
nem, illetve csak csekély mértékben ellenőrizhető diplomát olyan bizonyítványként fo
gadják el, amely a végzett kérésére egyenjogosítható az első államvizsgával: így az 
egyetemi diploma a szakmai képzés második szakaszára egyenjogú bizonyítványként 
érvényes az itt tárgyalt rész-munkaerőpiacon.

Ebből az állapotból ered a következő „nehéz" helyzet: a hallgatónak már a tanulmányai 
megkezdésekor döntenie kell arról, hogy az „iskola és oktatás" rész-munkaerőpiacán 
meg kíván-e jelenni, de csak 3-5 évvel később, a tanulmányok végeztével. Ha emelllett 
a rész-munkaerőpiac mellett dönt, normál esetben döntenie kell a tanár szakosok „első 
államvizsgája” mellett is. Itt egy jelentős kockázattal is számolnia kell: Hiszen a bizo
nyítvány a többi rész-munkaerőpiacon alig használható, az akadémiai diploma révén a 
konkurensek szinte legyőzhetetlenül előnyösebb pozícióval rendelkeznek. Ez a kereslet
kínálat területén nehéz egyensúlyi helyzetet teremt. A tanárok képzésének történetébe 
való rövid bepillandás alátámasztja ezt.

Kb. a múlt század közepétől vannak Poroszországnak, a hannoveri királyságnak, aztán 
az egész német birodalomnak, majd 1949-től a Német Szövetségi Köztársaságnak pon
tos adatai az „iskola és oktatás" ma vitatott, államilag ellenőrzött rész-munkaerőpiacán 
levő munkahelyek keresletéről és kínálatáról. A statisztikai elemzések kimutatják, hogy 
soha nem sikerült a keresletet és a kínálatot hosszabb időre egyensúlyba hozni.

A német oktatási rendszert jellemezte és ma is jellemzi a túlképzés és a hiányválság. 
Túlképzés esetén a terhet az egyének vállára tették az „első államvizsga" bizo
nyítványával. Hiányválság idején -  részben „heves” pályázati akciók segítségével -  aka
démiai bizonyítvánnyal alkalmaztak olyan kezdőket, akiket máskor különféle ürügyekkel 
távol tartottak ettől a rész-munkaerőpiactól például azzal, hogy a záróvizsga követelmé
nyei államilag nem ellenőrzöttek, s így a magasabb minőség nincs biztosítva.

Tanárképzés és iskolai oktatási átalakítás -  rövid vázlat

Elég merész vállalkozás lenne, ha az iskola és az oktatás minőségére vonatkozó em
pirikus kutatások németországi eredményeit csupán egy mellékmondatban akarnánk fel
vázolni, hiszen a kutatás területe nagyon differenciált, az eredmények sok jelenségterü
leten nagyon ellentmondásosak és az empirikus pedagógiai kutatásokban aránylag nagy
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hiányosságok vannak. Mindezek ellenére megpróbálok ezen cikk központi mozzanataira 
utalva „metszet-szerűen” rámutatni néhány tendenciára.

A hétköznapok didaktikája Németországban

Fentebb utaltam Kelemen Elemér kijelentésére, amellyel a magyar oktatásügy helyre- 
állításánál és modernizálásánál többek között az oktatás modernizálásának, a tanítási
tanulási folyamat megújításának kívánalmait, s ezen folyamat hatékonyságának a mé
rését hangsúlyozta. Ezeket a kívánalmakat kritikai megjegyzésként alkalmazom a német 
tanárképzésre.

Sikerül-e Németországnak -  nemzetközi összehasonlításban mérve -  egy drága ta
nárképzést és nagyon drága tanárokat finanszíroznia, és az oktatás modernizálási, a ta- 
nítasi-tanulási folyamat megújítási és e folyamat hatásainak ob|ektív kívánalmait az is
kola és oktatás „normális" hétköznapi részévé tennie?

Ha hihetünk az iskoláról, az oktatásról szóló nyilvános viták jelentéseinek, akkora rövid 
válaszunk: nem. A német tanárok nem szakemberei az oktatásnak. Az empirikus kutatás 
azonban a fentebb említett hiányok ellenére egy lényegesen differenciáltabb képet mutat. 
E sokszínű eredményhalmaznak három aspektusát röviden a következőkben mutatom 
be.

A m indennapi tanórák tanán tevékenységének eredményei

A Németországban meglévő kisebb-nagyobb tanulmányok a tanítási-tanulási folyamat 
oktatásmódszertani szervezéséhez, vagyis az oktatás „szintaxisához" jól kidomborított 
monokultúra képét rajzolják meg. Az úgynevezett kérdve-kifejtő oktatási módszer ural
kodik. Ezt az oktatást a következőképpen lehet jellemezni:

-  a tanár határozza meg a szóbeli tevékenység kb. 60%-át, a tanórai folyamat tempóját, 
ritmusát és a diákokra egy reaktív szerepet kényszerít rá;

-  a tanár gyorsan korlátozza a tanóra kezdetén még meglévő tematikus nyitottságot, 
az ún. „tölcsér-mintával”;

A tanár szisztematikusan és kislépésekben szervezi a tanóra tartalmát.
-  ez az oktatási eljárás elsősorban inkább az izolált és egymással kevésbé összekap

csolt tudáselemek közvetítését tűzi ki célul és nem annyira a komplex, egymásba kap
csolt kognitív struktúrák felépítését a kereskedelmi szakiskolák oktatásában a komplex 
tanítási-tanulási folyamatok mint tervjátékok, tanulói irodamunka, esettanulmány körüli 
viták stb. Ám ha az oktatás időbeli felosztását vizsgáljuk nagyfokú individualitás képét 
kapjuk. Ha viszont a diákok bemeneti feltételeinek a tanár és a diák szubjektív oktatás- 
elméletének, tanórai cselekvésének és hatásainak okait vizsgáljuk, akkor egy nagyfokú 
osztályspecifikus individualitás képét kapjuk.

Az oktatás szemantikája vizsgáló empirikus eredmények nem állnak rendelkezésünk
re. Az oktatás szemantikája azt jelenti, hogy a hétköznapi oktatásban hogyan szabályoz
za a tanár a tanítási tartalmakat a társadalmilag legitimált világképek konstrukciójának 
és rekonstrukciójának értelmében, és mennyiben őrződik meg ezen konstrukciókban a 
tanulói személyiség. Összességében a tanárok elég erős dominanciája érvényesül a hét
köznapok német oktatásában -  legalábbis az oktatás „szintaxisát" illetően. Ezt többek 
között a tanarok erős ellenőrzési igénye váltja ki, valamint saját szakmai önbecsülésük 
megerősítésének -  többnyire jogos -  igénye.

De a szakmunkásképző iskolák területén is megállapítható egy sor oktatási innováció. 
A szakmunkásképzés duális rendszere azaz a szakmai képzés elsődlegessége, a szak
munkásképző iskola és az üzem együttműködésében valósul meg. Mindez jelenleg nagy 
nyomásnak van kitéve, többek között egy olyan oktatási innovációt követelnek, melyben 
elfordul az iskola a kérdve-kifejtő oktatástól, helyette tervjátékokat, esettanulmányokat, 
projektoktatást alkalmaz. Ezt a nyomást a gazdaságnak és az iparnak azon elvárásai 
idézik elő, melyek az oktatás tanítás-tanulási folyamatának korszerű oktatásszervezésé
re, illetve az üzemek képzési stratégiáinak a homogenizálására irányulnak. Az egyes szö
vetségi tartományokban ezeket a követeléseket az iskolagondnokság és az iskolafelü
gyelet és az általuk elindított innovációk támogatják -  részben a tanterv módosításával
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/pl. Alsó-Szászországban, ahol az egyéves kereskedői szakmunkásképző iskolában a 
„farmergyár” nevű tervjátékot tantervileg kötelezően bevezették az általános oktatáster
vezés területén a gratifikálással stb.

Kelemen Elemér a magyar oktatásügyre vonatkozóan megfogalmazta az oktatási in
novációk mindennapi bevezetésének kérdését. Ha ezt a német iskolaügyre vonatkoztat
juk meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen innovációk az oktatás során csak akkor válnak a 
tanári gondolkodás és cselekvés mindannapos részévé, ha az iskolára és az oktatásra 
nehezedő nyomás -  pl. az iparés a gazdaság részéről-jelentősen nő. Ha megvizsgáljuk 
a bevált, mégha csak szubjektiven is bevált oktatást és az arra vonatkozó innovációt, 
ezek nem látszanak olyannak, melyek maguktól értetődően létrejönnek, hanem „kiváltó
kat” igényelnek-gyakran külső kiváltókat -  és másrészről belső támogató intézkedésket.

Az oktatáscentrikus tanári gondolkodás vizsgálatának eredményei

Az „általános szabályokra”, törvényszerűségekre illetve statisztikai összefüggésekre 
elsősorban a kvantifikált adatokkal dolgozó empirikus pedagógiai kutatás tekintetében 
az általános orientálás egy jelenség-területen belül túlnyomó részt például a foglalkozási 
csoportok közösségi jellegét hangsúlyozza és háttérbe szorítja az egyéni lehetőségeket, 
így első pillantásra az oktatásközpontú tanári gondolkodást tekintve az empirikus kutatás 
a foglalkoztatási csoportra jellemző kognitív struktúrák csekély belső megkülönböztethe- 
tőségének képét rajzolja meg. Példaként lehet említeni Németországban a tanárok diák
képének, azaz a tanárok implicit személyiség-elméletének differenciált kutatási helyze
tét. Achtenhagen kiemeli az ide vonatkozó kutatások központi eredményeit, melyeket 
eképpen foglal össze: „Az eredmények közötti azonosság (...) meglepő, annál is inkább, 
mivel különböző kérdezési eszközök kerültek felhasználásra. A faktorok rangsorát a kü
lönböző ítéletdimenziók fontossági mutatójának tekintjük:

-  A tanulók munka során tanúsított viselkedése (a közös munka) fontos a tanár szá
mára, mert ezáltal a tanulók számára az óra örömforrás, és ezzel párhuzamosan a taní
tási cél is megvalósul.

-  A tanulók teljesítmény-képessége (tehetsége) nélkülözhetetlen, hiszen az iskola ez
által tudja társadalmi feladatát teljesíteni.

Ezen központi eredmények mellett -  melyeket az implicit személyiségelméleti kutatá
sok figyelmen kívül hagytak -  az egyéni variációk elég nagy számát is megállapíthatjuk. 
A tanári egyéniségekkel való összehasonlításban ezek a variációk egyrészt a központi 
ítélet-dimenziók kiválasztására, ezen dimenziók differenciálhatóságára, másrészt a kog
nitív struktúrák elemeinek összekapcsolására vonatkoznak. Buer nyomán abból indulha
tunk ki, hogy a tanárok között találhatóak olyan számbelileg jelentős csoportok „melyek 
tanulóikról differenciált ítélettel rendelkeznek, és olyanok is, melyek hajlamosan erősen 
sematizált ítéletek alkotására”.

A „tanárok szubjektív oktatáselméletének” ilyen eredményei mellett megfogalmazódik 
a tanárok általános innovációs készségével kapcsolatos kérdés.

Kelemen Elemér magyarországi vonatkozásban elsősorban az iskola és az oktatás 
megújításának és egy sor innováció megvalósításának szükségességét emelte ki s jog
gal mutatott rá, hogy a mindenkori innováció stabilitása az oktatás hétköznapjaiban mu
tatkozik meg. Ezért szükséges a tanárok innovációs készsége, olyan beállítódásuk, mely 
kész új oktatási és tanulási formák bevezetésére és amely szükség esetén megkérdő
jelezi a „bevált” tanítási rutint és ha úgy adódik erről le is tud mondani. Az idevonatkozó 
német irodalomból két példával magyarázom meg a következőkben a szerintem fontos 
központi eredményeket.

A hetvenes évek általános iskolaügyének reformjai

A Német Szövetségi Köztársaságban elsősorban a hetvenes években széleskörű vita 
és reformfolyamat bontakozott ki az iskolarendszerben -  mindenekelőtt az általános is
kolák területén. Értem ezalatt a „Gesamtschule”, a „klasszikus" német hármas tagolású 
iskolarendszerhez képest alternatív modellje körüli vitát. Ebben a„kasszikus" iskolarend
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szerben már nagyon korán -  a 4. -  6. osztály után -  hosszútávú döntéseket kell hozni a 
tanulók iskolai pályafutására vonatkozóan.

Ezek a reformok, és azok is, melyek az iskolák pedagógiai minőségének javítását he
lyezik előtérbe nem lettek volna megvalósíthatóak és ma sem lennének azok, ha a taná
rok jelentős részénél hiányozna az innovációs készség és ha hetenként nem vállaltak 
volna kiegészítő munkát.

Az ún. „konstanzi völgykatlan 11

A kutatási eredmények a tanárképzésből a szakmai tevékenységbe való átmenet ör
vendetes innovációs- és reformkészségéről tanúskodnak, összességében véve mégis 
problémás helyzetet festenek. E felmérések alapján a tanár szakos hallgatókat magas 
innovációs készség jellemzi, készek arra, hogy az oktatás hétköznapi kultúráját megvál
toztassák és új oktatási formáikat próbáljanak ki. A tanárképzés második szakaszában 
ezek a reformokra törekvő beállítódások viszonylag gyorsan összeomlanak és olyan biz
tonsági stratégiákká alakulnak át, melyek szubjektív módon biztosítják a tanárjelölt szá
mára a „túlélést" egy eléggé komplex, ugyanakkor áttekinthetetlennek megélt oktatásban, 
így az egyénileg „bevált” oktatási minták kerülnek újra előtérbe.

Az iskolák minősége Németországban

Kelemen joggal teszi fel azt a kérdést, hogy megvalósítsunk-e vagy ne oktatáspolitikai 
innovációkat. Ez a helyszínen dől el, azaz az iskolák pedagógiai „hétköznapi üzletében". 
Utaltam már rá, hogy milyen fontos az oktatási rendszer viszonylagos autonómiájának 
és a tanárok pedagógiai szabadságának a biztosítása, hogy a különböző társadalmi cso
portok iskolával, oktatással szemben támasztott jogtalan igényeit elháríthassa. Ez a vi
szonylagos autónia abban ölt konkrét formát, hogy mennyiben ad az oktatás és az iskolai 
élet formálásában szabad teret az iskolának.

Ezzel megfogalmazódik a kérdés, hogy miben különbözik a „jó" iskola a „rossz" isko
lától és mi okozza az iskolák reform- és innovációs készségének elhalását? A differenciált 
és nem mindig egyértelmű kutatási területet itt nem kívánjuk közelebbről bemutatni, csu
pán három utalást szeretnék tenni:

-  az iskolai innovációk akkor jönnek nagy valószínűség szerint létre, ha azokat a helyi 
tanügyi hatóság támogatja;

-  az innovatív iskolákra jellemző, hogy innovációbarát vezetőik vannak, akiket a tan
testület elfogad, s ahol az iskolák elsősorban nem „közigazgatási üzeletnek” hanem pe
dagógiai feladatnak tekintik;

-  az iskolák innovációja akkor is előteljesebb, ha abban a szülők is részt vesznek „mert 
gyakran inkább a szülők állítják le a reformokat", hiszen ők ragaszkodnak az iskola, az 
oktatás régi „bevált” modelljeihez.

Az eddigiek rövid összefoglalása

Mielőtt a következő fejezetben német szempontok alapján lehetséges megoldási stra
tégiákat adnék a tanárok képzésének jövőbeni fejlesztése érdekében, engedjenek meg 
egy rövid köztes összefoglalást Kelemen kérdéseire válaszolva:

1. Fontos feltételnek tartom egyrészről az oktatásügy viszonylagos autonómiájának, 
másrészről a tanárok pedagógiai szabadságának állami biztosítását és védelmét. Min
denekelőtt csak a demokratikus közösség illetve a tanároknak a gyerekek és fiatalok fej
lesztéséért és segítségéért érzett felelőssége legitimizálhatja.

2. Az empirikus kutatások eredményei azt mutatják, hogy az iskola és az oktatás le
bonyolítása valamennyi hagyományát tekintve jelentős innovációs képességekkel lehet 
számolni. Azonban ezek nem lesznek „automatikusan” cselekvésirányítók, és csak akkor 
kerülnek át a reform cselekvésekbe, ha szabad teret kapnak.

3. A jelzett folyamatok feltételeit nagyrészt a tanárok képzése teremtheti meg, mert az 
iskola és az oktatás magas színvonalának előfeltétele a tanárok képzésének a magas 
színvonala. Kiindulópont lehet az, hogy egy jól differenciált iskolarendszeren, melyben
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az egyes iskolatípusoknak és oktatási folyamatoknak különféle érdekei és igényei jelen
nek meg, úgy lehet segíteni, hogy egy jól differenciált tanárképzési rendszer biztosítja a 
megfelelő minőséget. S így már -  nézeteim szerint -  nem tehető fel a kérdés az ún. „egy
séges”: mind tantervileg, mind strukturálisan egységes tanárképzésről.

Összességében nem szabad átsiklani afölött, hogy a tanárok egyetemi képzésének 
„hivatalos" tanterve mellett. A hallgatókra hatást gyakorol az egyetem oktatási formáinak 
„titkos” tanterve is, és ez szocializálja is őket. Vagyis a mostani hallgatók (a leendő taná
rok) egy olyan iskolarendszerből kerülnek ki, ahol a tanárközpontú oktatás volt a minden
napi tapasztalatuk, s ez az oktatás nekik egy inkább csak reaktív szerepet szánt. Aztán 
az egyetemen újra ezt tapasztalják: az ottani oktatás nagyobbrészt ugyancsak előadás: 
előadás az oktatók és hallgatók részéről, ahol a mindenkori szemináriumi anyagot refe
rátumok segítségével dolgozzák fel. Ha maga az egyetemi oktatás nem realizálja a fel
sőoktatás-didaktikai innovációkat, ezzel nem csekély mértékben hozzájárul az iskolában 
folyó „hagyományos”, tanárközpontú oktatás stabilizásásához.

Megoldási lehetőségek egy jövőorientált tanárképzésben

A tanárképzés idevonatkozó német irodalma, különös tekintettel a reformokra, szerin
tem kifejezetten áttekinthetetlen. Két dolog jellemző rá:

1. Erősen elméleti jellegű és csak ritkán dolgozza fel szisztematikusan az oktatás és 
az iskolakutatás eredményeit. Az oktatás-gyakorlat és a szakdidaktikai képzés során az 
egyetemi képzésben mindenekelőtt azokra a meglévő szubjektív tapasztalatokra tá
maszkodnak, melyek jelenleg nincsenek szisztematikusan-empirikusan értékelve, és az 
„eredményeket” sem ellenőrizték.

2. Az idevonatkozó irodalom túlnyomórészt az általános iskolákra vonatkozik és ezzel 
útját állja a lehetséges záróbizonyítvány kérdésének: mert az általános iskolákban egyér
telműen az „első államvizsga” letétele dominál. A szakmunkásképző iskolák, elsősorban 
a kereskedelmi iskolák számára történő tanárképzés tapasztalatait és modelljeit szinte 
még egyáltalán nem vitatták meg.

A következőkben három kérdést és egy opciót foglamazok meg és lehetséges megol
dási stratégiákat mutatok be.

Első kérdés: Munkaerőpiac és a rész-munkaerőpiacra kerülés -  avagy: 
Van-e még jövője az államvizsgának?

Fentebb bemutattam azt a nehéz helyzetet melyet a monopolisztikusan szervezett, 
más munkaerőpiac-szegmentumokkal szemben zárt „iskola és oktatás” -  rész-munkae
rőpiac alakított ki, a szakirányú pályázók számára saját területükön. A rendszeres túlkép- 
zési válság miatt áthelyezi a költségeket a tanulmányok kezdetén fellépő, nem lebecsü
lendő hibás döntések miatt, egyrészt az egyén válára, másrészt az össz-munkaerőpiac 
egyes részterületein előforduló alacsony konkurencia-készségre. Ebből adódnak -  így 
pl. az átképzésből -  a többséget is sújtó többletköltségek.

E forma az intenzív szaktudományos képzés mellett, mely az össztanulmányok kb. két
harmadát foglalja magába, nagyfokú szakmai mozgást biztosít a munkaerőpiacon -  és 
nem csak a túlképzés során. Mert a végzősök 30%-a „az iskola és oktatás" részmunka
erőpiacának keresleti -  kínálati egyensúlya esetén is a munkaerőpiac más területén he
lyezkedik el, sikeresen versengve a főiskolai végzettségű kereskedelmi szakemberekkel, 
illetve közgazdászokkal.

Ez a modell más szempontból is nagy jelentőséggel bír, melyre itt csak utalni tudok: 
az iskolák állami és magántámogatásáról van szó, ami az Európai Közösség belső piacát 
tekintve, illetve az ebből eredő nemzeti oktatási rendszer „harmonizálására" irányuló nyo
más miatt a következő években csak fokozódni fog. így vehetik fel eredményesen a gaz
daságpedagógiát végzettek más pályázókkal a versenyt magánbankoknál és biztosítási 
intézeteknél, míg az első államvizsgával rendelkezőknek csak kevés esélyük van ezeken 
a területeken. Kiélezve a szituációt összességében tehát arról van szó, hogy az állam, 
mint az iskola és az oktatás támogatója megengedheti e magának továbbra is. hogy erre
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a részmunkaerőpiacra kerüléshez csak egy monopolhelyzetben lévő bizonyítvány-típust 
fogad el. Korszerűbbnek tűnik -  mindenekelőtt az európai belső piac fejlődésének isme
retében -  az egyetemi diploma. De csak azon feltételek között, ha az egyetem -  minden 
egyetemi autonómia megőrzése mellett -  az össz-munkaerőpiac különböző szegmen
tumainak szakmai munkájára készít fel. S még alaposabban meg kell fontolni, szüksé
ges-e, hogy az állam, mint az oktatásügy autonómiájának garantálója és az oktatás pe
dagógiai minőségének ellenőre felügyeletet gyakoroljon és ha igen, milyen módon. Itt töb
bek között két modell lehetséges:

-  a főiskolai végzettségű kereskedelmi tanárok modellje, ahol a (szak)tudományos -  
egyetemi képzés esetében az állam lemond az ellenőrzésről és majd (a tanárképzés má
sodik szakaszában) gyakorol ellenőrzést elsősorban a leendő tanárok pedagógiai kvali
tását szem előtt tartva;

-  együttműködési modellek, melyben a tudományos vizsgabizottság állami hatóság
ként és az akadémiai vizsgabizottságok egyetemi és főiskolai hatóságként a tanárképzés 
első szakaszában együttes ellenőrzést gyakorolnak (a második szakaszban együttmű
ködnek).

Sok szövetségi tartományban az első modell érvényesült a kereskedelmi iskolai taná
rok képzésében. Úgy látom, hogy ezt a modellt nem lehet az oktatási rendszer vala
mennyi szintjén oktató tanárok képzésére problémamentesen átvinni, azonban néhány 
területen például gimnáziumi (II. szekundárterület) tanárok képzésében érdemes átgon
dolni.

Második kérdés: Szaktudomány és pedagógia a tanárképzés tantervében -  
avagy: Csak másodkézből kapott szaktudományi képzésre van szükségük a 
tanároknak?

Már többször jeleztem, hogy milyen drámai változások zajlanak a képesítési követel
mények, illetve a megszerzett képesítés jelenlegi stabilitása tekintetében, figyelembe vé
ve a nemzeti belső piacokon és az európai piacokon zajló verseny nemzetközivé tételét. 
Ha egy népgazdaság ebben a versenyhelyzetben tartósan lépést akar tartani, többek 
között szüksége van elsőosztályú iskolákra és oktatásra, illetve elsőosztályú tanárkép
zésre.

Az itt csak jelzett tendenciákat figyelembe véve a tanárképzés arra irányul, hogy biz
tosítsa a tanárok szaktudományi képzését. Nem arról van szó, hogy ezt a képzést -  pl. 
„a tudás magasabb gyakorlat-orientáltsága" álérveléssel, áthelyezzük az egyetemről pl. 
szakfőiskolára, megkockáztatva a „másodosztályú" szaktudományos képzést. Ez általá
ban a képzés elméleti tartalmának jelentős csökkenését jelenti. Helyette inkább „első
osztályú" kvalifikáció biztosítására kell gondolnunk, hogy szaktudományi kompetenciával 
fel legyünk vértezve a következő évek követelményeivel szemben, ily módon éppen a 
magasfokú szaktudományos képzés biztosítja a leendő tanárok nagy mozgás lehetősé
gét a munkaerőpiacon, de csak abban az esetben, ha az egyetemek nem csak a tudós 
illetve a tanár szerepre készítik fel őket. A kereskedelmi iskolák tanárai esetében bevált 
az, hogy a képzési idő kétharmadát fordítják szaktudományi képzésre.

Adott tehát egy olyan alapstúdium, mely majdnem azonos a főiskolai végzettségű ke
reskedelmi hallgatók tanulmányával. Általában egy gazdaságtudományi főszakot (több
nyire egy speciális üzemgazdaságtant) és egy általános második szakot lehet választani: 
főleg idegen nyelveket: angolt, franciát vagy spanyolt illetve németet, sportot, vallást stb. 
A kereskedelmi iskolákban különös kereslet van a (gazdaság) informatika és gazdaság
jog iránt.

A tanulmányi idő maradék egyharmadát fordítják neveléstudományra, a gazdasági tu
dományok szakdidaktikájára és egy másik társadalomtudományra (vagy filozófiára): a 
képzés egyetemenként változó és speciális profilú képet mutat. Összességében azon
ban a kereskedelmi iskolai tanárok képzésében azt a hagyományt, hogy a tanterv nagy 
részét ezen a területen egy képzből tudja adni, kifejezetten előremutató. Mert csak ez a 
szabályozás teszi lehetővé, hogy „az iskola és az oktatás" résztantervet szisztematizál
juk és az iskolai gyakorlatot szisztematikusan integráljuk.
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Egyfázisú kontra kétfázisú tanárképzés -  avagy: 
Hol tanulja a tanára pedagógus mesterséget?

Németországban egy tartós és máig is csak „gyakorlatilag" eldöntött vita lobbant lángra 
arra vonatkozóan, hogy a tanárképzést egy- vagy kétfázisúvá tegyék-e. Az egyfázisú ta
nárképzés az egyetem és az iskola permanens és egymáshoz alkalmazkodó egyóttmű- 
ködését jelenti, valamint (a szak- nevelés és oktatás) az elméleti tudás és az oktatásgya
korlati képességeinek készségeinek kapcsolatát is.

Kétfázisú tanárképzés esetében a képzést két egymástól jól elkülönített területre oszt
já k -  a különböző intézmények különböző hatáskörrel és bizonyítvánnyal rendelkeznek. 
Először a hallgató az egyetemen szerzi meg elméleti ismereteit: egyidejűleg három gya
korlat segítségével „belekóstol” az iskolai életbe és az oktatásba, aztán leteszi a tudo
mányos viszgabizottság (mint állami bizottság) előtt első államvizsgáját. Ezután kerülhet 
a második szakaszba, ahol az oktatás gyakorlati képességeit és készségeit sajátítja el 
és szakmai képzését befejezve leteszi a második államvizsgát.

Mindkét modellnek sokéves hagyománya van. Németországban az egyfázisú tanár
képzés gyökerei a pedagógiai intézményekben, majd később a főiskolákon folyó népis
kolai tanárképzéshez nyúlnak vissza. A „régi” Szövetségi Köztársaságban a kétfázisú 
modell „győzött” , néhány kisebb kísérlettől eltekintve. Az „egykori" NDK-ra az egyfázisú 
modell volt a jellemző. A két német állam egyesítése után a nyugatnémet modellre tértek 
át az új szövetségi tartományok, így ma a kétfázisú modell dominanciájáról beszélhetünk.

Mindkét modellel kapcsolatban vannak jó és rossz tapasztalatok. Itt egy olyan aspek
tust szeretnék kiemelni, amelyre különösen az 1.3. fejezetben nagy hangsúlyt fektettem: 
ez pedig a munkaerőpiac rugalmasságának és a költségeknek az aspektusa, mely költ
ségeket éppen a flexibilitás hiánya eredményezheti. Az egyfázisú tanárképzés még eről- 
teljesebben csak a tanári hivatásra készít elő, mint a kétfázisú tanárképzés a maga első 
államvizsga záróbizonyítványával: ezzel nagymértékben kiszorítja a végzetteket az „is
kola és oktatás” rész-munkaerőpiac már említett már valamennyi egyenetlenségének -  
mindenekelőtt a rendszeresen fellépő túlképzési válságnak.

A munkaerőpiacon folyó nagymértékű rugalmasság alapján a következő rangsort ál
líthatjuk fel:

1. egyetemi diploma.
2. „első államvizsga" kétfázisú modellben.
3. államvizsga egyfázisú modellben.
A tanárképzés és a tanárok képzésének komplex problématerületét nem lehet tisztán 

munkaerőpiac-politikai aspektusokból vizsgálni. Az iskola és az oktatás pedagógiai mi
nőségénél döntő valamennyi oktatás-gazdasági és munkaerőpiac-politikai megfontolá
sok ellenére az a kérdés, hogy melyik modell produkálja a „jobb" tanárokat. Szerintem 
azonban jelenleg ez a kérdés nem válaszolható meg, legalábbis empirikusan nem. így 
csak a korábban bemutatott munkaerőpiac-politikai érvek kapnak jelentős hangsúlyt.

Összefoglalás helyett: opció, költségek -  avagy: Semmit nem kapunk ingyen!

E címszó alatt előadásom kezdeti megjegyzéseire utalok -  azaz a Németországban 
zajló jelenlegi vitára, amely a tanárképzést és a tanárok képzését vizsgálja.

Összességében véve én a tanárképzés és a tanárok képzésének komplex problémáját 
erősen munkaerőpiac-politikai és oktatásgazdasági aspektusokból világítottam meg.Tet
tem ezt azért is, mert az idevonatkozó irodalomban korábban ez nem volt szokásos. De 
főként azért, mert pontosan ez a háttér erősíti meg a magas színvonalú szaktudományi 
és pedagógiai minőség kiemelt jelentőségét mind a tanárképzés, mind az „iskola és ok
tatás" rendszerében. Rövidlátó gondolkodásra és a társadalom jövőjének esélyeitől való 
elfordulásra utalna ha a tanárképzést csupán anyagi okokból megfosztanánk az „első
osztályú” minőségtől és a tanárok fizetését csökkentenénk. Mert csak ez utóbbin keresz
tül módosulhatnak e rész-munkaerőpiac utáni kereslet kritériumai, és szenved például 
kárt hosszútávon az iskola és az oktatás pedagógiai és szakmai minősége -  azért 
hosszútávon, mert a szakmai tevékenységben átlagosan 40 évvel számolhatunk.
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Azonban a tanárok anyagi elismerése, amely felveszi a versenyt az össz-munkaerő- 
piac területeinek fizetéseivel és a magas színvonalú iskola és oktatás biztosítása azon
ban csak szükségszerű, de nem elégséges feltétele az iskola és az oktatás magas szint
jének a biztosításához. Az oktatás -  és iskolakutatások itt vázolt és általam értelmezett 
eredményei arra utalnak, hogy az iskolában és az oktatásban jelenlevő innovációk és 
reformok stabilitása és támogatása sok és különböző jellegű tényezőtől függ, melyek kü
lönböző szinten valósulnak meg, pl. az oktatási rendszer egészének és a társadalomban 
(népgazdaságban is) elfoglalt helyének szisztematikus szintjén, az oktatásügy különbö
ző részrendszereinek (az általános iskolák, az első szakmai képzést nyújtó iskolák és 
szakmunkásképző iskolák) szintjén, az egyes iskolák és a felelősséggel gondolkodó es 
cselekvő egyének szintjén.

Ezen komplex keretek közül végül is kiemelhető öt olyan tényezőt sorolok fel. melyek 
biztosítják az iskola és az oktatás magas színvonalát:

1. az iskola viszonylagos autonómiájának és a tanárok pedagógiai szabadságának ál
lami garantálása és biztositása;

2. a pedagógiai szabadságnak az aktív támogatása és kiszélesítése az egyes iskolák 
szintjén az iskolagondnokság- és felügyelet által;

3. az oktatási innovációban a tanár személyét érintő kedvezmények pl. óraszámcsök
kentés, órarendoptimalizálás, speciális továbbképzések stb. az egyes iskolák szintjén;

4. a pálya rendszerének flexibilitása a pedagógusi teljesítmény és a személyes díjazás 
szisztematikus összekapcsolása;

5. az iskola és az egyetem rendszeres együttműködése: az innováció és a reformok 
elméleti terveinek, ezek megvalósításának és megőrzésének a figyelembevétele az ok
tatás mindennapjaiban.

A tanárképzés a hétköznapi pedagógiai munkára készít elő -  „elsőosztályú” kvalifiká
cióval a képzésnek mind a szaktudományi, mind a neveléstudományi-pedagógiai részé
ben.

Engedjék meg, hogy elmélkedésemet egy „eretnek" de komolyan gondolt kérdéssel 
fejezzem be, melyet „a tanárok képzőihez" intézek. Abban a helyzetben van-e a neve
léstudomány és a pedagógia, olyannyira fejlett-e tudományosan és gyakorlatilag, hogy 
„elsőosztályú” képesítést tudjon biztosítani?
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A magán- és szabadiskolák táblázatából kiderül (a terminológiáról lentebb), hogy 
valamennyi korcsoport választhat alternatív iskolát az állami oktatási intézmények 
mellett. Sőt olyat is, amely átvágja a szokásos iskolaváltási lépcsőket (pl. a 12 
osztályos iskola vagy a bentlakásos, alsó középfokú iskola). A táblázat azonban 
messze nem tükrözi azt a változatosságot, melyet a dán magán- és szabadiskolák 
képviselnek pedagógiai, politikai, felekezeti arculat, tanulói létszám, működési 
szabályzat stb. szempontjából. A működő iskolák számát mutató statisztikai 
adatok is rendszeresen változnak, az 1980-as évtizedben például megszűnt 
ugyan mintegy azáz magániskola, de nyolcvan újat indítottak be. különösen a 
népfőiskolák és a kislétszámú szabadiskolák érzékenyek a jelentkezési-beiratko- 
zási kedvre, hiszen az állami támogatás jelentős hányada a tanulónkénti fejkvóta. 
A magániskolába járók összlétszáma a nyolcvanas évek eleje óta folyamatos 
növekedést mutat.

Az oktatási magánszektor virágzása Dániában

Az iskolaköteles korú (16 év) gyerekek kb. 10%-a jár magániskolába. Az országos átlag 
azonban változatos területi megoszlást takar. Egyes falvakban, ahol az állami általános 
iskola mellett működik egy szabadiskola is, fele-fele is lehet a tanulói megoszlás. Az is
kolai kínálattűi függően egy-egy városban is elérheti a magániskolába járók száma a 
20%-ot.

A magániskolák népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy 1851 óta az ál
lam fokozatosan átvállalta a magániskolák (és a népfőiskolák) fenntartásának költségeit 
anélkül, hogy szigorú szabályozással megfosztotta volna őket egyéni sajátosságaiktól. 
Immár hosszú évtizedek óta valamennyi magániskola fenntartási költségeinek 85%-át 
az állam állja (fizetések, az épületek fenntartása, tanszerek stb.). Az állam abban is je
lentős szerpet játszik, hogy növekedjen az új oktatási intézmények létrehozására gyűjtött 
tőkealap. Az iskolák fenntartásának maradék 15%-át a szülőknek illetve a diákoknak kell 
fedezniük. Ez az összeg azonban olyan kcsi, hogy senkit nem akadályoz meg abban, 
hogy magániskolába járjon, ha úgy kívánja.

Összehasonlításként vessünk egy pillantást a szintén nagy magániskolái hagyomá
nyokkal rendelkező Egyesölt Királyságra. A statisztikák itt is a magániskolák népszerű
ségét mutatják, számuk és tanulói létszámuk növekvő tendenciát mutat. Az adatok mö
gött azonban egészen más társadalmi jelenségek húzódnak meg. A magánoktatás 1980 
körül kezdődő felvirágzása az Egyesült Királyságban egyenes válasz az állami oktatás 
romló színvonalára, az iskolákban folyó munkát korlátozó állami intézkedésekre. Leg
alábbis azon társadalmi rétegek körében, amelyek anyagilag megengedhetik az állami 
oktatás kritikáját. Ugyanis egy átlag brit magániskolában kb. nyolcszor annyi tandíjat kell 
fizetni, mint egy párhuzamba állítható dán intézményben. Ilyen magas taníttatási költsé
geket csak az egyébként is kivételezett helyzetben lévők vállalhatnak fel. A brit magán
iskolák számának növekedése tehát azt mutatja, hogy a választék bővült a társadalmi
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skála felső szintjein, de drámaian csökkent a társadalom alacsonyabb rétegei szempont
jából.

Dániában a magániskolák magas állami támogatásával sikerül a válsztékot oly módon 
növelni, hogy az nem sért más kívánatos politikai értékeket. Az államilag finanszírozott, 
de független dán magániskolái rendszer szt bizonyítja, hogy a tanulási választék bővítése 
kéz a kézben járhat a társadalmi egyenlőség és igazságosság növekedésével.

A dán állam kevéssé avatkozik bele a magániskolák ügyeibe, még a tanfelügyelet jo
gán sem. A törvények szerint nagyrészt a szülők választott képviselői látják el felügyeleti 
teendőket. Különösen érvényesül ez az átlag 40-50 tanulóval működő kis szabadisko
lákban, melyeket legtöbbször olyan szülők alapítanak, akik valamilyen okból elégedetle
nek az állami oktatási rendszerrel. Az elégedetlenség leggyakoribb forrása az, hogy az 
állami iskolák túl nagyok és túl személytelenek, a tantervvi keretek szükek, és a szülők
nek nem lehet elegendő beleszólásuk az iskola irányításába. A kisiskolák esetében a 
szülők többsége a középosztályhoz tartozik, azaz oktatók, tisztviselők, újságírók, művé
szek stb. De egyes helyeken a tanulók túlnyomó többsége munkáscsaládból jön. Persze 
az osztálykülönbségek Dániában messze nem olyan hangsúlyosak, mint Nagy-Britanni- 
ában.

Egészében véve az oktatási magánszektor virágzását Dániában mindenki úgy tekinti, 
mint a politikai pluralizmus és tolerancia legékesebb megnyilvánulását. Például az ún. 
Tvind-iskolák, melyek radikális és nyíltan marxista felfogásukról ismertek (gyümölcsei a 
hatvanas-hetvenes évek nagy alternatív mozgalmainak), sok támadást kapnak, de sen
kinek nem jutna eszébe bezárásukat követelni. A közvélemény szerint amíg egy iskola 
hallgatűkat tud vonzani, egyértelműen közcélt szolgál. A dán politikai kultúra szerint a 
tiltakozás és az ellenzéki magatartás hasznos a demokrácia szempontjából, s ez külö
nösen igaz, ha az oktatás területéről van szó. Ezt az állítást igazolhatja az a tény, hogy jóllehet 
konzervatív kormány van hatalmon Dániában 1982 óta, semmiféle törekvés nem volt arra, 
hogy beavatkozás történjen a baloldali vagy más alternatív iskolák működésébe.

iskolatípus állami magán
általános iskola 1-9/10.O. 2430 408
általános iskola 8 -10.o. — 197
gimnázium 154 20
népfőiskola -- 105
tanár- és szoc.ped.-képző 
főisk.

28 1

1. táblázat
Az iskolák száma típusuk és jellegük szerint 1990 

(A táblázat nem tartalmazza a szakképző intézményeket és a tanárképzésen túli felsőoktatási 
intézményeket. Forrás: Oktatási és Kutatási Minisztérium, Koppenhága.)

A magániskolák főbb típusai

Meglehetősen nagy a változatosság a magániskolák között iskolai méretek, oktatásfi
lozófia, politikai orientáció vagy vallási elkötelezettség szempontjából. Nehéz a pontos 
terminológiát eltaálni, hiszen eltérő az európai s ezen belül a dán és a magyar szóhasz
nálat is. (Kevés ország tagadná meg az „állami” jelzőt attói az iskolatípustól, melynek 
költségvetése 75-80%-ban az államtól származik.)

A dán magániskolák valamennyi típusa alternatív, hiszen önálló, az állam által nem 
kontrollált saját tanterv alapján tanítanak. Valamennyi magániskola alapítványi formában 
működik.

A „magán, alternatív vagy alapítványi iskola” egymásnak szinonimái tehát, ha Dániát 
kívülről vesszük szemügyre. A belső szóhasználatban a magániskola elnevezés viszont 
csak bizonyos iskolákat illet: a felekezeti iskolákat (melyek fele lutheránus, fele katolikus), 
a nagy, külföldi pedagógiai modellekre épülő iskolákat (Freinet, Montessori, WaldorisXb.).
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a szülők által létrehozott -  saját pedagógiai, politikai orientációjú -  kisiskolákaX, ill. azokat 
a tradicionális, vizsgaorientált magániskoláké, melyek a mai napig őriznek valamit a múlt 
század elit hagyományaiból. Ez utóbbiak gyakran alapítójuk nevét viselik, és ezek ha
sonlítanak leginkább az Európa-szerte népszerű testvérintézményeikre.

A dániai magániskolák legnagyobb csoportját azok az intézménytípusok alkotják, me
lyek az oktatási rendszer szerves belső fejlődésének eredményeképp jötteklétre, és pe
dagógiai szemléletükben jelentősen eltérnek az európai mintáktól, az ún. Grundtvig-Kold 
pedagógiai hagyomány szellemében tanítanak. Az egyes iskolatípusoknak jellegzetes, 
sokszorosak körülírással fordítható dán neve van. Gyűjtőszóval szabadiskoláknak hívják 
ezeket az intézményeket, megkülönböztetésül tehát a fent említett magániskolákkal 
szemben.

Szűkebb, hétköznapi használatban szabadiskolának (friskoler) az általános iskolai kor
osztályt tanító grundtvigi iskolákat nevezik. Ezek elsőtől a kilencedik-tizedik osztályig ta
nítanak.

A már egybeforrt alapoktatás (1-6. osztály) és alsó középfokú oktatás (7-9/10. osztály) 
korábbi elkülönülésének egyik jele az efterskole, a „folytató iskola” megléte. Az alsó kö
zépfok egy vagy két éve végezhető el itt a bentlakásos formából eredő különleges tanterv 
alapján.

Á tankötelezettség korából kinőtt, pályaválasztásban bizonytalan tizenéveseknek ajánl 
egy'két év gondolkodási időt a termelési iskola (production hojskole), melyben egyes 
műveltségi tárgyak tanulása mellett tanműhelyekben dolgoznak, és fizetést is kapnak a 
tanulók.

A méltán világhíres dán népfőiskola a szabadiskolák kategóriájának utolsó nagy cso
portja, a felnőttek iskolája. Ez a grundtvigi hagyomány legbővebben termő fája, s kevesen 
vitatnák, hogy történetiségében a dán demokrácia egyik alappillére.

A kisiskolás korcsoporttól a felnőttekig mindenkiről gondoskodó dán pedagógiának, a 
Grundtvig-Kold hagyománynak saját tanárképző intézménye van, az Ollerupi Szabad Ta
nárképző Magánfőiskola.

A dániai magániskolák itt következő bemutatása önkényesen a szabadiskolákra kor
látozódik. Egy katolikus gimnázium vagy egy Walddorf-iskola sokban hasonlít az Euró
pa-szerte működő és Magyarországon is ismert hasonló szellemiségű intézményekhez. 
Koncentráljunk tehát a sajátosan dán intézményekre, létrejöttük történetére és jelenlegi 
működésükre.

„Népfelvilágosítás”

A dán oktatási rendszer változatossága, az alternatív intézmények nagy száma egy 
jellegzete dán fogalomban gyökerzeik. „Folkeoplysning" a kifejezés, melynek -  mint oly 
sok jellegzetes belső nemzeti fejleménynek -  nehéz a fordítása. A szó előtagja, a „folke" 
nagyjából megfelel a magyar „nép" szónka, abban az értelemben, ahogy ezt a magyar 
reformkor nagyjai használták. Az „oplysning” fordításával viszont már bajban vagyunk, 
hiszen „felvilágosodás” jelentésiben f;lreveyet[. A magyarban és más európai nyelvekben 
ez egy politikai mozgalom és irodalmi stílusirányzat neve. A „felvilágosítás” fordítás a ma
gyar szó sajátos használata miatt még félrevezetőbb, bár ha „népfelvilágosítás”-ént vagy 
„népoktatásaként fordítjuk az összetételt, a 19. századi dán jelentéshez meglehetősen 
közel állunk.

A mozgalom kezdetétől napjainkig eltelt másfél évszázad létrehozta azokat az állami 
és magán oktatási intézményeket, melyek a „népoktatás" általános feladatait ellátják. A 
„folkeoplysning” mozgalma tehát egyike a dán sikertörténeteknek. Ezért van, hogy a 20. 
század végi használatában a szó jelentése már jelentősen leszűkült: azokat a felnőttek 
részére szervezett képzési formáakt, kulutrális és szabadidős tevékenységeket jelzik ve
le, melyek végzettséget, bizonyítványt nem adnak, de jelentősen hozzájárunak a szemé
lyiség fejlesztéséhez és a közösségi kapcsolatok erősítéséhez. Társadalmi szinten kife
jezik a posztindusztriális társadalom újszerű viszonyát a felszabadult munkaidő kulturált 
eltöltéséhez. A „folkeoplysning” legfrissebb, 1991 -es parlamenti törvénye a felnőttoktatás 
egyes intézményei, az ifjúsági szervezetek, a sportegyesületek, a felsőoktatás tenterven
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kívüli tevékenységei és egyes kulturális intézmények működése felől rendelkezik. Az új 
törvény a decentralizáció szellemét tükrözi. A fent említett intézmnyek és tevékenységek 
támogatását helyi, illetve önkormányzati hatáskörbe utalja. Az önkormányzatok szakbi
zottságai felelősek tahát a népfőiskolák, a kulturális, sport és egyéb egyesületek fenn
tartásáért, a helyi kezdeményezések felkarolásáért.

Magán- és szabadiskolák
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2. táblázat 
Magán- és szabadiskolák

Grundtvig

A népfelvilágosltás eredeti jelentésében annak a dán mozgalomnak jelszava, mely 
az európai felvilágosodás és romantika nemzeti áramlataként a dán nép, a dán paraszt
ság felemelését tűzte ki céljául. A mozgalom atjya és elnevezője Nikolaj Severin Frederik 
Grundtvik (1783-1872), pap, költő és filozófus. Az itt következő történeti áttekintés peda
gógiájáról és az arra épülő iskolatípusokról szól.

Az 1801-es dániai népszámlálás szerint a lakosság háromnegyede tanyákon és fal
vakban élt. A jobbágyi kötöttségek hivatalosan már nem léteztek, a tulajdonviszonyok 
azonban kevés mozgásteret nyújtottak a parasztságnak. A napóleoni háborúkat követő 
gazdasági válság elkerülhetetlenné tette az agrárreform felgyorsítását, és az 1814-es, 
elemi oktatást bevezető törvény mutatja azt a felismerést, hogy a reform nem lehet sike
res a parasztság legalább minimális iskolázottsága nélkül. Az elemi iskola néhány osz
tályán kívül a konfirmációra készülés vasárnapi vagy esti órái azonban ki is merítették a 
parasztság oktatását. Az 1830-as párizsi forradalom, majd az ezt követő európai forra-
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dalmi hullám irányította a figyelmet a társadalom széles rétegeinek politikai és szociális 
kiszolgáltatottságára, képviseletük hiányára. 1831-ben regionális tanácstestületek felál
lítására került sor, melyben módosabb farmerek is helyet kaptak. Ezen testületek néme- 
lyikébem fogalmazták meg, hogy az elemi iskola nyújtotta oktatás kevés, esti iskolákra 
és agrárfőiskolákra van szükség.

Abban, hogy a népiskoláztatás felismert szükségszerűsége nem a hagyományos ok
tatási intézményeket szülte, kiemelkedő szerepet játszott Grundtvig és az ő nyomdokain 
haladó népnevelők egész sora.

Grundtvig vallásos énekeit a mai napig énekelik, s nemcsak istentiszteleteken, hanem 
esküvőkön és karácsonykor is. Összes művei mintegy 130 kötetet töltenének meg, né
zetei -  újabb és újabb interpretációban -  a mai napig befolyásolják a közgondolkodást 
s elsősorban az oktatási intézmények működését, érdeklődése az oktatás kérédései iránt 
személyes tapasztalataiban gyökerezik. Thomas ftordamakövetkezőképpenfoglaljaösz- 
sze Grundtvig nézeteinek kialakulását:

„kilencéves korában Grundtvig a thyregodi paphoz került magántanulóként. Későbbi 
visszaemlékezései szerint ez volt a tanulás legjobb formája, hiszen otthonias légkört biz
tosított. Tizenöt évesen az arhusi latingimnázium »ellenséges rengetegéibe került. Rö
vid idő alatt meggyűlölte a »fekete iskolá«-t, mely halott betűtenger könyörtelen biflazásat 
követelte. 1854-ben azt írta, hogy szívesen szavazna a gimnáziumok eltörlse mellett, 
mert az ottani oktatás lélekölő, újratermeli a butaságot, és elidegeníti a hallgatókat a va
lóságos élettől. 1834-es, A dán négyelevelű lóhere c. pamfletjében azt állította, hogy a 
jó iskola okos és energikus fiatalok intézménye, ahol olyan ismereteket és készségeket 
sajátítanak el, melyeket későbbi életükben hasznosítani tudnak." (1)

„Grundtvigra nagy benyomást gyakoroltak angliai útjai, különössen Cambridge szelle
me. Nem túlzás azt állítani, hogy a trinity College ültette el azt a magot, melyből a nép
főiskola elképzelésse kinőtt. Itt Grundtvig azt látta, hogy az oktatók és a hallgatók között 
élénk interaktus bontakozik ki, s nem csak a tanórákon. A college létforma, a közös szál
lás olyan tevékenységeknek és olyan tanár-diák viszonynak nyújtott teret, mely elkép
zelhetetlen lett volna a Grundtvig áltatl megtapasztalt unalmas és hagyományos koppen
hágai egyetemen."(2)

A társadalmi-gazdasági problémák megoldását, a forradalom elkerülését, a nemzeti 
hagyományok ápolását, a hitélet megújulását Grundtvig csak a nevelés szemléletének 
és gyakorlatának gyökeres megújításával látta keresztülvihetőnek. Az 1830-as években 
sorra írta e témában röpiratait, ezekből körvonalazódik az általa elképzelt parasztfőiskola 
koncepciója.

„Attól félt, hogy az »ügyeskedők egy kis csoportja kisajátítja a kormányzás intézmé
nyeit«, hogy a klasszikus nevelési hagyományt követő oktatási intézmények »megrnér- 
gezika későbbi államférfiakat«, akiknek döntései »forradalmat robbanthatnának ki«, mert 
a demokráciának »nem lennének széles társadalmi alapjai«. A parasztfőiskola létreho
zása »élet vagy halál kérdése« a dán társadalom szempontjából.

Ebben a »mindennapi dán élet és állampolgárság iskolájában« széles körű képzésre 
kerülne sor, mely »messze meghaladja a vallás, írás és aritmetika hagyományos tan
anyagát«. A »népiélek«, a »népi karakter fejlesztésének« iskolája lenne, azaz mentali
tásában és tematikájában dán: a dán nyelv, a dán jellem, a nemzeti hagyományok és a 
közös sors tanulmányozásának színtere. »Humanista« iskola, de nem a műveltségtar
talmat illetően -Grundtvig nagyon ellentmondásosnak tartotta, hogy távoli korok és tájak 
nagyjai, a görögök vagy a rómaiak diktálják a tananyagot - , hanem emberközpontúsá
gában, ahogy az megnyilvánulhat a »történeti-poétikai« megközelítésben.

A főiskola »az élet iskolája« kell legyen, szemben a gimnáziummal, mely »a halál, a 
holt betű iskolája«. Szerepe a »ráébresztés«, a »felvilágosítás«. »Ráébredni« pedig a 
mindenkiben benne szunnyadó »életlehetőségre« kell, az élet célja e lehetőség megva
lósítása. A dán népben rejlő lehetőségek feltárásához segítséget nyújt »az északi, nor- 
dikus mitológia« ismerete, hiszen a mítosz adhat fogódzót »a néplélek« megismerésé
hez, az »önmeghatározáshoz«. A »történeti-poétikai« szemlélet tehát nem ismereti vagy 
esztétikai kívánalom, hanem módszer. A »láthatatlan világ, a lélek világa« rendelkezik 
»kreatív erővel«, s feltárása az »élőszó« (előadás) és a »társalgás« segítségével lehet
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séges. A történeti-poétikai megközelítés »élénk együttműködést« kíván és eredményez 
oktatók és hallgatók, hallgatók és hallgatók között. A tanulási folyamat végeredménye 
így nem kiszámítható, tanár által nem kontrollálható és lefojtható. A kérdezést bátorító 
szabad előadás, a hozzászóllás, a vita, az érvelés, a kötetlen beszélgetés, s közös ének
lés a módszer tárháza.

»Az ember nem majom«, nem »okítás«-ra -Grundtvig nem is használta, gyűlölte az 
»okítás« szót-, hanem »felvilágosodásra«, »ráébredésre«, szerves fejlődésre an szük
sége. Ebbe beletartozik a keresztényi megújulás is, de Grundtvig új vallásos megközelí
tése szerint »először az ember, aztán a keresztény.«” (3)

Nézeteiben jól tettenérhető az európai felvilágosodás, Rosseau és Pestalozzi neve
léselméletének hatása, de a nemzeti (és skandináv) hagyományokra építés igénye 
Grundtvigot a romantika nagy iskolájához kapcoslja.

A grundtvigi koncepció logikus része, hogy a „folkeoplysning”-ben való részvétel ered
ménye nem számszerűsíthető. A szabadiskolák mai napig érvényes alapszabálya és kö
zös jellemzője, hogy nincssenek évköziés év végi vizsgák, érdemjegyek. A Szabad Ta
nárképző Főiskola például valószínűleg világritkaság: a tanulmányokat lezáróan úgy ad 
tanári diplomát, hogy a hallgatók az öt év alatt egyetlenegy vizsgát sem tesznek.

Grundtvig az általa megálmodott főiskola létrehozásához nem tudta a feltételeket el
őteremteni, nem nyitotta meg kapuit a Parasztakadémia Soroban. De hosszas társadalmi 
vita bontakozott ki arról, hogy az agrárreform megvalósítása érdeében nem áltaános kép
zést, hanem konkrét mezőgazdasági stúdiumokat kell beindítani. Ez a pragmatikus tö
rekvés létre is hozott néhány mezőgazdasági technikumot, melyek városi környezetben 
a kialakulószakképzési rendzserbe illeszkedtek be. A 19. század második fele az állami 
iskolarendszer és a magániskolák választékának bővülését is magával hozta. Az elitkép
zés, a vizsga- és teljesítményorientáltság igénye párhuzamosan jelentkezett a falusi la
kosság felemelését célul kitűző törekvésekkel, s meg is teremtette városi intézményrend
szerét.

Ha a dán iskolarendzser fejlődése csak ezen a sínen halad, Dánia nemm tért volna el 
jelentősen más nyugat-európai országoktól. A gazdasági fellendülésre, a helyz és orszá
gos kormányzati rendszer átalakítására, a demokrácia intézményeinek kialakítására nem 
kerülhetett volna sor, vagy csak jóval később. Ezeknek a pozitív változásoknak a kulcsa 
a megnyíló népfőiskolák népdzerűsége, a széles körű népoktatás bevezetése, a paraszt
ság felemelése. Grundtvig volt tehát ennek a mozgalomnak az atyja, ebben rejlik mai 
napig élő kultuszának magyarázata.

Röpirataiban, elődasáaiban, könyveiben kifejtett elmélete, pedagógiai szemlélete ter
mékeny talajra hullt. A társadlami problémákra megoldást kereső reformpedagógusok, 
papok és politikusok találták meg Grundtvigban jelképesen és valóságosan is azt a 
vezéralakot, akihez csatlakozhattak, akinek elméletét a gyakorlatban kipróbálhatták. 
Vagy éppen vitatkozhattak vele, s saját megoldási javaslataikkal fejleszthették tovább a 
dán mentalitást és -nem túlzás- a társadalmi berendezkedést mai napig meghatározó 
dán pedagógiai szemléletet.

Kold és a szabadiskolák

Christen Kold (1816-1870) volt az a pedagógus, akinek a népfőiskolák és szabadis
kolák otthonias, meleg légkörüket köszönhetik. Legendás figurájáról (a „paraszt Szókra
tész”) számos történet kerengett már életében: fiatla korában mezítláb, tanítói diplomával 
nevelősködött módosabb családoknál, s a gyakorlatban tapasztalta meg a bibliai törté
netmondás előnyeit az olvasáshoz képest. Szokatlan pedagógia módszerei miatt nem 
kapott állást állami iskolában, így elkísért egy misszionáiust a Közel-Keletre, és könyv
kötőként kereste kenyerét. Félretett pénzét hazahozva saját iskolát kezdett építnei 1851- 
ben, egy szerény, zsúpfedeles házat. A kisgyermekek számára megnyitott„szabad" isko- 
ája lett az őse a híres ryslingei népfőiskolának. (Kold háza a mai napig áll, néhány száz 
méterre található a népfőiskola épületegyüttesétől.) És ez a kísérlet alapozta meg a sza- 
badiskolai mozgalom kialakulását is.

Grundtvig pedagógiai elmélete nagy hatással volt Koldra, anyagi támogatást is Grundt-

58



MAGÁN- ÉS SZABADISKOLÁK DÁNIÁBAN

vig segítségével szrzett. Szerinte azonban a népoktatást fiatalabb korban, a kötelező ele
mi helyett (friskole), vagy azt követően (efterskole) kell széles körűvé tenni. A gyermek
eknek nagyobb a fogékonyságuk a költészetre és a bibliai vagy mitológiai történetekre, 
saját iskolájában a Szentírást, egyháztörténetet, dán és sakndináv történelmet és költé
szetet tanított, de persze szerepelt az írás, az olvasás és az aritmetika is a tantárgyak 
között. Ennek ellenére sok támadás érte, hogy nevelési koncepciója nem szolgálja a gya
korlati készségeket, és nem ad kenyeret tanítványai kezébe.

E támadások miatt iskoláját többször költöztette, de mindig tanítványaival lakott, egy 
hálóteremben is aludt velük, s közösen végeztéik a bentlakásos iskola fenntartásának 
feladatait. Inkább apja, mint tanára volt tanítványainak, az otthonias, bizalomra építő lég
kör megteremtését látta fő feladatának. A figyelem és a törődés nyújtja azt a környezetet, 
mely az eltévelyedésre való hajlamot jóra váltja. A szorgalom, az igyekvés, a másokkal 
törődés, a felebaráti szeretet azok az értékek, melyeket az iskolának közvetítenie kell.

Kísérletei látogatókat vonzottak, s a kibontakozó népfőiskolái mozgalom is sokat átvett 
javaslataiból, megoldási módozataiból. Pedagógiai elveinek fő letéteményese azonban 
nem a felnőttek, hanem a kisgyermekek iskolája, a szabadiskola lett. Kold elméleti és 
gyakorlati útmutatása a szabadiskola működését illetően a mai napig meghatározó. „Sza
bad" iskola, mert az geyháztól és az államtól függetlenül létezik. Á szülők döntő szerepet 
játszanak mind az iskola elétrehívásában, mind fenntartásában. A szülők választják ki 
és fizetik a nevelőket, s azt várják el tőlük, hogy ne öljék ki a gyerekekből a termé
szetességet, ne „gyalulják bele” egy merev vizsgarendzser követelményeibe. Az élőszó 
és a személyes példa erejével neveljenek a szülőföld szeretetére, a keresztény érték
rendre, a másik iránti figyelemre.

Életének utolsó évtizedét Kold egy népfőiskola igazgatójaként töltötte. Kold „vára”, a 
dalumi népfőiskola volt az első, mely női hallgatókat is fogadott, a nyári hónapokban. Ez 
újításnak számított, hiszen a legtöbb népfőiskola csak téli programokat szervezett férfi
aknak. Más népfőiskolák nyomdokain haladva Kold engedményt tett a tantervet illetően: 
a lélek építését szolgáló tantárgyakon túl elismerte a természettudományos ismeretek 
és gyakorlati készségek elsajátításának fontosságát, s tanrendjében kínálta az ezeknek 
megfelelő tárgyakat.

ma, mintegy százötven évvel az els szabadiskola alapítása után közel kétszáz olyan 
intézmény van Dániában, mely Grundtvig és Kold szellemében tanítja az iskolaköteles 
korosztályt. Általában nem bentlakásosak. A tanulói létszám tekintetében nagy változa
tosságot mutatnak. Némelyik több száz, túlnyomó többségük azonban száz alatti tanu
lóval dolgozik. A koldi kezdetek óta szükségszerűen modernizálni kellett az iskolák tan
rendjét, de az alapelvek nem változtak: a szabadiskolák a mai társadalmi körülmények 
között is az egyéniség mind szabadabb és teljesebb kibontakozását kívánjk elősegítnei. 
Az általános ismeretek elsajátításával egyenrangú fontossá tehát a művészeti-kreatív ne
velés és a gyakorlati jártasság megszerzése a lehető legváltozatosabb területeken. A 
tantárgyi keretek lazák, gyakori az egész osztályra vagy az egész iskolára kiterjedő pro
jektmunka, amelyben a részbétel minden tanulónak (és a közösségnek) sikerélményt 
nyújthat. A szelekció és a teljesítményorientáltság helyett tehát az egyéni és a közösségi 
feladatok változatossága és végrehajtásuk sikere készíti fel a tanulókat az életben való 
helytállásra.

Á napi munka iskolagyűlássel kezdődik, ekkor beszéli meg az iskola közössége a leg
fontosabb teendőket. Elmaradhatatlan a közös éneklés és elhangzik egy-egy történet 
vagy vers is. A történetmondás, az élőszó kultusza a lehető legtöbb hagyományos tárgyat 
is áthatja, s a gyerekek gyakran maguk készítik el „tankönyveiket”. De az élőszónak leg
nagyobb szerepe a történelemmel, irodalommal való ismerkedés során van. Dánia tör
ténelmével, a mitológia és a Szentírás történeteivel, alakjaival élőszó útján talákoznak a 
tanulók. Az eseménykrónika és az adathalmaz helyett a személyes példakeresés, a nem
zeti hagyományokkal való azonosulás kap hangsúlyt. A közösségi, nemzeti kötődés az, 
mely biztosítja az egyéniség szabad kibontakozását, a tettrekészséget és a nemzet fenn
maradását.

Mint minden magániskola esetében, a szabadiskolák irányításában is jelentős szerpet 
játszanak a szülők és a település más képviselői. Bekapcsolódnak az iskolai programok
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szervezésébe, gyakran a tanításba is. A Szabadiskolák Országos Egyesülete mintegy 
száz éve működik, célja a tapasztalatcsere megszervezése, a szabadiskolák érdekeinek 
országos képviselete, a szülők beleszólási jogának őrzése, a hagyományok ápolása

Az efterskole

A szabadiskoák egy különleges csoportják alkotják az ún „folytató iskolák” , grundtvig 
és Kold szellemében működő bentlakásos intézmények, a 14-18 évesek jelentkezhetnek 
ide. Általában egy, ritkább esetben kkét-három évet töltenek a tanulók az efterskoléban. 
Ezekből az iskolákból is mintegy kétszáz működik Dániában, stabilan magas a szülők 
és a tanulók érdeklődése. Sokan állami áltaános iskolából jönnek ide, itt végzik el az alsó 
középfok egyik osztályát. Leggyakrabban az utolsó, a kilencedik vagy a tizedik odztályt. 
A továbbtanulók részére az efterskole is lebonyolítja az alsó középfokú záróvizsgát, s 
ebben eltér a szabadiskolák hagyományaitól.

Az efterskole egyik vonzerekét az adja, hogy sok tizenéves szeretne egy új környezetet 
kipróbálni, a szülők is bátorítják az önállóság első lépéseit. Vagy éppen a konfliktusokkal 
terhelt otthoni kötnyezetből lehet ide menekülni, új barátokat, gondoskodó nevelőket ta
lálni. A szülőktől való függetlenedés, a bentlakásos iskola új életformát, nagyobb felelős
séget, más kihívásokat jelent.

Nagy a változatosság az iskolák kínálatai között, sajátos pedagógiaihagyományaikkal. 
földrajzi elhelyezkedésükből adódó előnyeikkel, intézményi infrastruktúrájukkal versen
genek a jelentkezőkért. Egyes iskolák nagy hangsúlyt fektetnek az elméleti tárgyakra, 
mások a sportokra, de vannak olyanok is, melyek egy farmot vagy más termelő egységet 
üzemeltetne. Mindegyiküknek célja, hogy a lehető legszélesebb tapasztalatot nyújtsa ta
nulóinak. A tanórákon kívül változatos szabadidős és közösségi tveékenységek folynak. 
Szervezésük, lebonyolításuk nagyrészt a tanulók feladata, csakúgy, mint a takarítás el
végzése vagy a konyhai kisegítés. A tanárok, a nevelők legtöbbször szintén az iskola 
területén laknak, egész nap a tanulók rendelkezésére állnak. Az efterskole számukra is 
inkább életforma, mint pusztán munkahely.

Az efterskoléban eltöltött iső nagyban hozzájárul a tizenévesek egyéni és közösségi 
felelősségérzetének kialakításához vagy megerősítéséhez. Megtanulják a tanórán kívüli 
csoportmunkát is, lehetőségük nyílik olyan készségeik fejlesztésére, melyek a hagyomá
nyos iskola keretei közt esteige háttérbe szorulnak.

Mind a szabadiskolák, mind a folytató iskolák tanulói között nagyobb létszámban ta
lálhatók az ún. „nehezebb esetek”, a különböző tanulási vagy szocializációs problémák
kal küzdő gyerekek. A Grundtvig és Kold pedagógiáját követő iskolát a dán közvélemény 
türelmesebbnek, a teljesítményt szélesebben értelmezőnektekinti, mint az állami iskolát. 
A családias légkör, a nevelők tanulókkal töltött magas óraszáma, a bátorító környezet 
segíthet behozni a lemaradást vagy feloldani a konfliktust.

Az efféle általánosításokon túl azonban nagyon nehéz lenne éles határvonalat húzni 
a szabadiskolák és az állami általános iskolák között, főleg ha a pedagógusi mentalitást 
vizsgáljuk. Grundtvig és Kold pedagógiai elképzelései a kezdetektől eltelt másfél évszá
zad alatt iskolák ezreit hívták életre. Nézeteik széles körű társadalmi támogatottságot él
veztek, hatásuk messze túlmutat iskoláik falán. Befolyásolták a demokratikus politikai in
tézménystruktúra kialakulását, az egész társadalom mentalitását.

hatásuk az oktatási rendszer egészét tekintve még nyilvánvalóbb, valamennyi peda
gógusképző intézmény tanrendjében hangsúlyosan szerepel a dán pedagógiai hagyo
mány elmélete és gyakorlata, valamilyen szabadiskola-típus -leggyakrabban a népfőis
kola- révén szinte minden pedagógusjelölt megtapasztalja a grundtvigi örökség miben
létét. Ennek következtében nemcsak a szabadiskolákat, hanem az állami iskolákat is át
hatja az egyéni szabadság tisztelete, a siker önmagához mért megbecsülése, a közös
ségi felelősségérzet, a közvetlen tanár-diák viszony.
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A népfőiskola

A népfőiskola sajátosságai. Múlt és jelen

A népfőiskola a felnőttek szabadiskolája. Leggyakrabban egy négy-öt hónapos, bent
lakásos tanfolyamon való részvétalt jelent. Felvételi kívánalom az életkoron kívül nincs, 
a 18. évét betöltött jelentkező az érdeklődése és személyes adottságai alapján választ 
a kínált kurzusokból. A népfőiskola a hallgatók teljesítményét vizsgák vagy osztályzatok 
segítségével nem méri, bizonyítványt nem állít ki, végzettséget, szakmát nem ad, átkép
zést nem folytat. A tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást jó néven veszik a felsőoktatási 
intézmények, hiszan a felvételét kérő hallgató élettapasztalatainak egyik bizonyítéka, de 
ezen túl nemigen van a népfőiskolának pontra, új pozícióra, aprópénzre váltható haszna. 
Mégis, a társadalom büszke a népfőiskola intézményére, a népfőiskolák létét a közvéle
mény helyeslése kíséri, fenntartásuk támogatása helyi közösségeket mozgósít, látoga
tása büszkeség forrása a hallgató számára, a család és a barátok körében.

Történelmi szerepük vitathatatlan. Hozzájárultak a paraszti osztály felemeléséhez, de 
a falunak, az agrárágzadaságnak adták vissza a kimüveltebb főket. Modern állampolgári 
ismereteket nyújtottak, és innovációt kezdeményeztek a hagyományosan konzervatívnak 
tekintett falusi lakosság körében. Mindezt úgy, hogy a hagyományőrzés bástyái maarad- 
tak, a nemzeti kultúra letéteményesei. Vonzóerejük hamarosan kiterjedt a városi fiatalok
ra, s a 20. század elejére nem maradt a mozgalomtól érintetlen társadalmi réteg. A Dá
niába látogató külföldiek, a kivándorló dánok vitték magukkal a példát a világ legkülön
bözőbb tájaira.

Vállalva a leegyszerűsítés kockázatát, azt mondhatjuk, a kis területen élő, kis népes
ségű Dánia fennmaradását, nemzeti identitásának megőrzését, prosperitását köszöni a 
népfőiskolának. Azt a mentalitást képviseli, melyet pozitív nacionalizmusnak nevezhet
nénk. Nem túlzás tehát általánosnak tekinteni pozitív társadalmi megítélésüket, s nem 
véletlen a fennállásuk óta magas hivatalos támogatottságuk. Kevés olyan oktatási intéz
ményhálózattal találkozhatunk, mely ennyire független tudott maraddni a mindenkori po
litikai elit törekvéseitől, vagy úgy is mondhatnánk, amely mint mozglaom mindenkori po
litika-felettiségével tudta az aktuális nemzeti érdekeket szolgálni.

Mindez nem jelenti azt hogy egy-egy népfőiskola ne vállalta volna fel bizonyos politikai 
irányzatok törekvéseit. Alegelső népfőiskola 1844-ben Roddingben, a dán-német elen- 
tétekkel terhelt Észak-Schleswigben nyitotta meg kapuit, s kiállt a dán kisebbség hivata
los nyelvhasználati joga mellett. De már itt tettenérhetők annak az elismerésre méltó ön
mérsékletnek a csírái, mely a későbbi területi viták rendezése során a dánokat jellemezte. 
Johan Wegener, a népfőiskola első igazgatója egyik beszédében a következőket mondta: 
„A hazaszeretet nem jelenti azt, hogy ellenségünket gyűlölnünk kell, még kevésbé azt, 
hogy el kell fordítanunk fejünket attól a széptől és jótól, melyet más országokban látha
tunk. A német nép nagyszerű, s a skandináv népek legközelebbi rokona. A rokonság, a 
szomszédság, a kulturális kapcsolatok, a hasonló érdeklődés, a közös szenvedés és fél
elmek, a közös remények és vágyak, s bizonyos mértékig közös erények és bűnök a né
met népet legjobb barátunkká kellene hogy avassák."(4)

Az ország nagy tarumaként élte meg, hogy 1864-ben elvesztette a déli tartományokat 
(s az első népfőiskolának helyet adó települést is). De ekkorra a népfőiskolák szellemi 
mozgalma és maguk a népfőiskolák olyannyira megrősítették a nemzeti érzést, a nem
zethez tartozás gondolatát és a nemzetért érzett felelősséget, hogy Dánia hamar talpra 
tudott állni a háborús veszteség után, s új forrásokat tudott találni mind a szellemi, mind 
a gazdasági fejlődéshez.

sikerült tehát a kételkedők számára bebizonyítani, hogy a tudatlannak tartott, lenézett 
parasztság nagyon is tanulékony. Fogékony a „felvilágosításra”, az üj eszmék befogadá- 
sásra. A népnevelők kincsesbányára bukkantak. Ideológiai, politikai meggyőződésük, 
pedagógiai elveik nagy változatosságot eredményeztek a létrehozott intézmények pro
filjában, de a grundtvigi hagyomány követése maradt a közös nevező.Még a 20. század 
„vörös” vagy „európai” népfőiskolái esetében sem a jelző, hanem a jelzett szó árul el töb
bet az intézményről.
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Az első ötven év töretlen növekedést hozott mind az iskolák, mind a népfőiskolát vég
zettek számát tekintve. Egy termékeny időszakot kiválasztva: 1865 és 1869 között 85 új 
iskola nyitotta meg kapuit. Amelyik nem tudott hallgatókat vonzani többé, vagy tanárai 
más aspirációt követve eltávoztak, az bezárt. A dinamikus növekedést mutatja, hogy míg 
az 1867/68-as tanévben 1500 körüli hallgatót tanítottak, a század végén a népfőiskolák 
száma 70-80 körül mozgott, és az éves beiskolázás több mint 5000 fő volt.

A 20. század statisztikája a háborúk és a nehezebb gazdasági időszakok miatt némi 
hullámzást mutat, de a népfőiskolák száma stabilizálódott, legtöbbször -jelenleg is - a 
száz körül jár. A mindenkori huszonévesek, a népfőiskolák legfontosabb koroszályának 
15-20%-a kerül előbb vagy utóbb népfőiskolára, de a hallgatói létszámot nehéz általá
nosságban megmondani a rövid nyári tanfolyamok, a nyugdíjasok kéthetes népfőiskolái 
programjainak bevezetése s példátlan népszerűsége miatt. 1991-ben például a népfőis- 
koák 800 rövid tanfolyamra iskoláztak be hallgatókat a legkülönbözőbb korosztályokból.

A népfőiskolák jelentős változáson kellett hogykeresztülmenjenek már a hallgatók fel- 
készültsége miatt is. Míg az első népfőiskolák a müveltésg alapelemeit és gyakorlati is
mereteket nyújtottak, a mai népfőiskoára jelentkezők döntő többsége érettségivel, diplo
mával, szakmával rendelkezik. Ennek megfelelően egészen más kurzusokat kínálnak a 
mai népfőiskolák. Pedagógiai alapvetésük magáan hordozza a folyamatos megújulás ké
pességét, s a mozgalom népszerűbb és híresebb, mint valaha.

A hőskor nehéz körülményeit, az átalakított tanyákat, a nagy hálótermeket hamarosan 
felváltották a népiskola céljára tervezett épületegyüttesek. Kitüntetett szerepet mindenütt 
a nagy előadóteremnek szántak. Ez adott helyet -s  mindezt jelen időben is írhatnánk- 
a reggeli gyűlésnek, a közös éneklésnek, itt hangoztak el a mindennél fontosabbnak tar
tott előadások, és esetleg itt zajlottak a közös étkezések. A nagyterem elmaradhatatlan 
kelléke az előadói emelvén, a emplomi szószék párja, és mögötte az egész falat betöltő 
festmény, mely a falusi élet egy jelenetét, a dán tájat vagy egy mitológiai történetet ele
venít meg.

A legtöbb népfőiskola annak a falunak vagy tájegységnek a nevét viseli, ahol elhelyez
kedik. Ez a tény is jelzi, hogy a települést és az iskolát szoros szálak fűzik össze. Az 
ország minden részéről, sőt külföldről is toborzódott hallgatók rendszeres kapcsolatban 
állnak a helyi közösséggel. Az előadásokra, ünnepségekre, kulturális rendezvényekre 
hivatalosak a környékbeliek, s az iskolaszék tagja, tehát a döntéshozók között is szép 
számmal szerepelnek a település képviselői. A népfőiskolák így szoros kölcsönhatásban 
állnak a nekik helyet adó közösséggel és a mindennapi valósággal.

A népfőiskolák mindennapjai

A mai népfőiskolák méretükben, programkaikban, filozófiéjukban óriási változatossá
got mutatnak. Sokféle formáját nyújtják az eredeti eszme, a tanárok és a diákok közös
ségének megvalósítására. Büszkék is egyéni sajátosságaikra, hangsúlyozzák mássá
gukat, többek között azért is, mert ezzel tudnak versenyezni a jelnetkezőkért. Az iskolák 
meglehetősen kis létszámmal: 60-100-150 hallgatóval dolgoznak egy-egy tanfolyam ide
jén. Külön népfőiskolái törvény (legfrissebb változatát 1991-ben fogadta el a parlament) 
tartalmazza azokat a szervezési feltételeket, melyek megvalósítása esetén az állami tá
mogatás jár. Tartalmi kérdésekben természetesen teljes az intézményi autonómia.

A népfőiskola tanévét hosszabb, több hónapos tanfolyamok és a rövid kurzusok vál
takozása teszi ki. Az egyes hallgatók néhány hónapot, de maximum csak egy évet tölte
nek a főiskolán. Az egy-két hetes rövid kurzusokat a népfőiskola többnyire a tanfolyamok 
közötti szünetek idejére szervezi. A részvétleért tandíjat kell fizetni. A hallgatók bizonyos 
tárgyak tanulása vagy készségek elsajátítása kedvéért jelentkeznek az adott népfőisko
lára, de a jelentkezés célja messze túlmutat a megszerezni vágyott ismereteken vagy 
készségeken.

A rövid programok a lehető legváltozatosabb elméleti témákat kínálják vagy egy prak
tikus késszség elsajátítását (pl. az eutanázia vagy szabás-varrás), de sokakat vonz a 
társasági élet vagy pusztán a környék, a kikapcsolódás.

A hosszú tanfolyamok hallagtói leggyakrabban a fiatal felnőttek köréből kerülnek ki. A
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középiskola befejezése és a felsőfokú továbbtanulási időszak között tartanak egy kis pi
henőt a nem teljesítményorientált népfőiskolán. Új környezetbe akarnak kerülni, új bará
tokat találni, újfajta tevékenységeket kipróbálni. Sokan ez idő alatt döntik el, hogy munkát 
keresnek-e majd vagy továbbtanulnak, s milyen szakirányban. Nagy számban találhatók 
a népfőiskolások között munkanélküliek is.

A 2-4-6 hónapos tanfolyamokon való részvétel egy választott életformát jelent. A hall
gatók általában kétágyas szobákban laknak, több szoba alkot egy lakóközösséget. Pon
tos beosztás alapján vesznek részt a takarításban, az éttermi és egyéb kisegítő munká
ban. A közösen végzett munka, az önkiszolgálás lényeges eleme a népfőiskolái életnek. 
Az így megspórolt fenntartási költségeket más célokra, például kirándulások támogatá
sára fordíthatják. A közösségi életet néhány alapszabály irányítja (alkoholfogyasztás, ha
zautazás, pihenőidő stb.)

A napirend kitüntetett eseményei a közös étkezések. A dán hagyományoktól eltérően 
az ebéd a főétkezés, mert egyben iskolagyűlés is. Ekkor hangzanak el a hirdetések a 
különböző közösségi tevékenységekről, itt a legkönnyebb egy-egy feladatra jelentkező
ket toborozni.

Délelőtt és déluátn folynak az órarend szerinti foglalkozások. Ezek között rend
szeresen, az első népfőiskolák meghonosított hagyománya szeritn szerepel egy-egy eé- 
őadás, melyet egy tanár vagy egy meghívott vendég tart mindenki számára, egyébként 
a kötelező és aválasztott tantárgyak töltik ki a anpot. A heti 25-35 óra választhatósága 
és beosztása nagy változatosságot mutat iskolánként. Egyes helyyeken a szervezett cso
portok nagyrészt együtt vannak egész nap, és a tanfolyam választott programjának tár
gyait közösen tanulják. Máshol teljesen egyéni órarend is összeállítható a kínálatból. Ál
talános szabály, hogy az elméleti tárgyak és a művészeti vagy készségtárgyak fle-fele 
arányban tegyék ki a hallgatók órarendjét mind az „általános”, mind a „specializált” nép
főiskolákon.

A Ryslinge Folkehojskole általános programokat szokott meghirdetni, főtárgyanként 
1992/93-ban például a következőket kínálta: pszichológia, irodalom, ökológia, politikai 
ideológiák, filozófiatörténet, filmtörténet, életmód-történet, angol, francia, újságírás, eti
ka, régészet és helytörténet. A hallgató heti 5-6 órát főszakként ezen tárgyak valamelyi
kéből vehet fel, s választhat mellé további egy-két stúdiumot kisebb óraszámban. A gya
korlati tárgyak közül kötelezően választható a kerámia, grafika, textilmunka vagya fotó
zás. kitüntetett szerepe van ezen a főiskolán 9is) a zenének: hangszereken lehet tanulni, 
működik több zenekar és kórus. Ryslinge jó példa abból a szempontból is, hogy gyakran 
tűzi ki egy-egy „hasznos” projekt megvalósítását. A megvásárolt szomszédos farm istál
lóépületéből a hallgatók alakították ki a zenetanulás termeit. Egy népi építészeti hagyo
mányokkal foglalkozó csoport felépített egy tipikus zsúpfedeles tanyaházat, egy másik 
csoport néprajzi gyűjtéssel múzeummá rendezte.

A specializált intézményre jó példa az Ollerupi Atlétikai Népfőiskola. Feléves vagy 
egész éves sporttanfolyamai, rendkívül magas színvonalú sportlétesítményei és alapí
tója, Niels Bukh híre vonzza a hallgatókat, van saját atlétikai elitcsapata, amely rend
szeresen kiváló eredménnyel szerepel a nagy nemzeti és nemzetközi versenyeken. De 
az igazi népfőiskolái hagyományhoz híven ez az intézmény is nyitva áll mindenféle kor
osztály és sportképesség előtt. Az igényes spotoktatás miatt egyetlen feltéetle a jelent
kezésnek a jó fizikai erőnlét. Az órarend felét a sportok teszik ki, a másik felében elméleti 
és művészeti tárgyak közül kell választani. Az elméleti tárgyak itt bizonyos értelemben a 
sport segédtudományaiként szerepelnek: jogi ismeretek, higiénia, anatómia stb., de a kí
nálatban szerepel az etika, az esztétika, az irodalom és a dán nyelv is.

Az órarendi foglalkozásokon túl számos alkalom nyílik -esténként vagy a hétvégéken- 
az egyéni hobbiknak való hódolásnak és a közös tevékenységeknek. Rendszeresek a 
táncestek, a stínjátszás, a meccsek, egy-egy születésnap is könnyen az egész iskolát 
mozgosító ünneppé válik. E programokban részt vesznek a tanárok is, gyakran egész 
családjukkal, hiszen ők is a népfőiskola területén élnek, s munkájuk messze nem érvéget 
az órákkal.
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Különös...

A népfőiskolái életforma egyik alapeleme, hogy van idő az alapos, személyes isme
retség kialakítására, nem lehet megbújni a tanári vagy a hallgatói szerep mögött. A hosz 
szas együttlét sorén az ember ráébredhet, hogy az első benyomásai felületesnek bizo
nyulnak, hogy a más társadalmi, családi hátteret vagy generációt képviselők esetleg 
másként gondolkodnak, másban hisznek, más értékeket képviselnek. A többiek lehetnek 
irritálóak vagy passzívak, de lehetnek lelkesítők és szórakoztatók is. Közösségben élve 
az ember minden cselekedetének többféleképpen értelmezhető jelentése van. Akarva- 
akaratlanul átértékelődik az ember én-képe, mert egy közösség tükrében mérheti meg 
önmagát és társait.

A két említett, eltérő profilú népfőiskola programja jól példázza a hagyományok továb
bélését: az általános képzés, a személyiség komplex fejlesztése a cél. A népfőiskola le
hetőséget nyőjz mindenkinek, hogy a számára kedves dologgal foglalkozhasson, de rá
veszi, hogy valami újat is kipróbáljon. Több tudást és fejlettebb készségeket nyújt, s ily 
módon is szolgálja az önismeret fejlesztését és az önkiteljesítést. A szélesen értelmezett 
tanulási folyamtot nem terlei szűk mederbe, nem terheli szorongással a vizsgára készü
lés. A népfőiskolán eltöltött idő -bár tevékenységgel és társasággal te li- tulajdonképpen 
elmélkedésre valü: ki és mi vagyok, honnan jöttem, mit jelent itt és most a létem, milyen 
a körülöttem lévő társadalom, s milyen szerepek várnak rám szükebb és tágabb környe
zetemben.

A hőskor didaktikus népfőiskolái a 19. század nehezebb feltételei között könnyebbem 
tudtak hallgatóik számára tömegesen érvényes válaszokat adni. Alacsony iskolázottsá- 
gú, homogén hallgatósággal, egy lassan fejlődő társadalom keretei között dolgoztak.

A ma népfőiskolája nem tudja megadni a választ ezekre a kérdésekre, hanem olyan 
speciális körülményeket teremt, melyek fogódzót nyújtanak az egyén yzámára, hogy hol 
keresheti válaszait, hogyan élhet teljesebb életet.

Itt érdemes felhívni újra a figyelmet, hogy a szabadiskolákat -s  így a népfőiskolákat- 
az állam tekintélyes mértékben szponzorálja. A jelenlegi rendelkezés szerint az intézmé
nyek fenntartási költségeinek 75%-át az állam bizotsítja. Továbbá állami támogatást, ösz
töndíjat kérhetnek a szociálisasn rászorulók, hogy a tandíjat ki tudják fizetni, mindezt egy 
olyan iskollatípus támogatására adja az állam, mely nem ad végzettséget vagy szakmát. 
Sarkítva úgy is mondhatnánk, az állam azért finanszírozza a népfőiskolákat, hogy ne ad
janak képesítést. Az embert, az állampolgárt neveljék. Mégpedig a saját belátásuk sze
rint, ahogy a legjobbnak látják. A „szponzor’' nem kíván beleszólni a tartlami munkába, 
nem szabályozza sem a bemenetet, sem a kimenetet. A dán népfőiskola az intézménye
sített öncélúság, az egyéni, a közösségi és a társadalmi önmagáért valóság gyönyörű 
példája.

Viták kereszttüzében

Az állam és a népfőiskola viszonya persze nem volt mindig felhőtlen. Majd egy évtizedig 
tartó vitát eredményezett az ifjúsági deviancia kezelésének kérdése. Az 1960-as évek 
végétől, amikor az ifjúsági alkoholizmus és kábítószerezés ugrásszerűen megnöveke
dett, az önkormányzatoktól a rendőrségig sokan úgy gondolták, hogy a deviáns fiatalok 
korrekciójára kiválóan alkalmas a népfőiskola. A szabályozott életmód, a közösség ereje 
helyére billenti az eltévelyedettet. A szenvedélybetegségben szenvedők, a javítóintézeti 
esetek népfőiskolára küldése valóban humánus elgondolásnak tűnhetett, de felkészület
lenül érte a tanári gárdát. Az intézmény falain belülre tette, az ottani munkát veszélyez
tette, de nem oldotta meg a problémát. Az Országos Népfőiskolái Egyesület tiltakozott, 
társadalmi vitát kezdeményezett, melynek eredményeképp az egész ifjűságpolitika át
gondolására sor került. Számos javaslat fogalmazódott meg, űj intézkedések, megoldási 
módok bevezetése kezdődött meg. A népfőiskolákat illetően kompromisszumos megol
dás született, hogy maximum öt százalékot tehet ki a deviáns hallgatók létszáma, akiknek 
felvételéről az iskola maga dönt. Senkit se lehessen népfőiskolára „ítélni”. De az intéz
mény sem zárkózhat el teljesen az ifjúság és az egész társadalom e súlyos problémájá
nak megoldásától.
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A mozgalom modern történetében nem zajlott viharok nélkül a népfőiskolák alkalmaz
kodása az új társadalmi elvárásokhoz, illetve a hallgatók alkalmazkodássa egy alapve
tően múlt századi modell kívánalmaihoz.

A Dániában már 1966-ban kezdődő „68-as diőákmozgalmak” törekvései elérték a nép
főiskolákat is. Több helyen (Ryslinge, Askov stb.) tört ki lázadás az igazgató személye, a 
bentlakásból eredő szigorú szabályok ellen. Egyes helyeken a hallgatók megtagadták az 
együttműködést az iakola fenntartásában való részvételben, s ezt könnyű volt azzal ma
gyarázni, hogy ezeket a fiatalokat elkényeztette a második világháborút követő töretlen 
gazdasági fejlődés és a jóléti állam gondoskodása. Ezek a hallgatók már olyan családi 
és anyagi háttérrel rendelkeztek, melyhez képest sokkal szerényebben, szabad
ságukban korlátozottan kellett a népfőiskolán élniük. Néhány elbocsátott tanár és igaz
gató, tanulmányaikat megszakító hallgató árán viszonylag rövid idő alatt a népfőiskolák 
kerültek ki ebből a vitából győztesen. A népfőiskolái tanulmányokat önként vállalják a hall
gatók, szabadságukban áll tájékozódni az egyes intézményekről, melyek között nagy kü
lönbségek találhatók, de beiratkozásukkal fel kell hogy vállalják a konstruktív magatar
tást.

A fegyelmi kérdéseket lehetett az intézményeken belül rendezni. Sokkal nagyobb hul
lámokat vetett az a párhuzamosan zajló vita, mely a népfőiskolák ideológiai-politikai be
folyásáról szólt. Vajon a népfőiskola tanárainak feladata-e egy határozott álláspont vagy 
meggyőződés képviselete, vagy oly módon kell a hallgatókkal foglalkozniuk, hogy az 
önálló meggyőződés kialakításában mutassanak utat? A népfőiskola iskolaszéke, igaz
gatója elvárhatja-e tanáraitól, hogy egy adott nézetrendszert közvetítsenek, vagy szabad 
kezet kell adjanak?

Ez a vita a hetvenes évek elejének politikai kontextusába helyezhető. A több évtizedes 
szociáldemokrata kormányzás, a jóléti állam szigorú adópolitikája, az erős állami beavat
kozás az 1970-es évek elejére kitermelte erős ellenzékét. Az 1972-es választásokon 
szétrobbant a megszokott politikai rendszer, tizenkettőre emelkedett a parlamentbe jutott 
pártok száma, erős társadalmitámogatást kaptak a liberális pártok, sőt még a szélsőjobb 
színezetű Jövőpárt is. A választók egy tekintélyes része úgy érezte és jelezte, hogy a 
társadalmi szolidaritás, az állami kontroll, a közösség egyén fölé helyezése meghaladja 
a kívánatos szintet.

Nem maradt így a társadalmi vitáktól érintetlne Grundtvig és Kold hagyománya sem, 
mely a a nemzet erősségét, fennmaradásának kulcsát a nemzeti hagyományok megőr
zésében és az északi identitás erősítésében látta. A népfőiskolák hagyományosan a 
nemzeti érzés -s  ha úgy tetszik-, a dán nacionalizmus áploói. (Mint tudjuk, ez már a kez
det kezdetén sem mutatott agresszív vonásokat, de Európa 20. századi történelme szá
mos elrettentő példát produkált.) A nem sok eredménnyel hirdetett semlegesség, a német 
megszállás a NATO-hoz, majd az Európai Közösséghez csatlakozást eredményezte. 
Egyes főiskolák ellenezték ezeket a lépéseket, mások nyitottak az európai eszme, az 
internacionalizmus irányába.

E viták természetéből következően nem lehetett egységes álláspontra jutni a népfőis
kolák követendő politikáját illetően. A módosított oktatási törvények tükrözték a társada
lom új polarizálódását. Az 1970-es népfőiskolái törvény megkönnyítette a nem hagyo
mányos népfőiskolák alapítását. Radikális tanárok egy-egy csoportja például kivált, s lét
rehozták a saját elképzeléseiknek megfelelő, egy-egy politikai irányzat vagy társadalmi 
mozgalom nyílt képviseletét felvállaló „marxista", „feminista”, „európai" stb. iskoláikat.

A mozgalom legtöbb intzéménye azonban megmaradt a hagyományos, általános ar
culat mellett, azaz liberális maradt abban az értelemben, hogy nem kívánta meg tanára
itól a hasonló ideológiai elkötelezettséget. Az iskolaszékek a helyi sajátosságok és lehe
tőségek figyelembe vételével döntenek az adott népfőiskola általános célkitűzéseiről, 
működési elveiről, melyhez hozzárndelik a költségvetést. Ezek szellemében nevezik ki 
az igazgatót. Az igazgató joga a tanárok fleévtele, hivatalban maradásához viszont a tes
tület jóváhagyása is kell. Ennek következtében tehát mindig helyi megegyezés és erőe
gyensúly kérdése egy adott nézetrendszer vagy mentalitás érvényesülésse. Végső soron 
pedig az a döntő, hogy a több lépcsőn, a kölcsönös kontrollmechanizmuson keresztül 
kialakított iskolai profil tud-e hallatokat vonzani. Minden intézmény addig gazdagítja a
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sokszerűség palettáját, amíg társadalmi igány van fennmaradására. A népfőiskolái moz
galom így már a sokadik értelemben szolgálja a demokrácia érvényyesülését.

A népfőiskola szerepe és jövője

A mai népfőiskolákat bemutató kiadványban (5) Öve Korsgaard igazgató szentel egy 
fejezetet a mozgalom jövőjének, ennek kivonata következik.

A jelenlegi népfőiskolái törvény gyakorlatilag nem engedi eg a népfőiskoláknak, hogy 
az oktatás hagyományos értelmezése szerint „hasznosak” legyenek. Nem adhatnak ké
pesítést, nem vizsgáztathatnak, nem szolgálhatnak semmiféle konkrét oktatáspolitikai 
elképzelést. Meglehetősen drága egy ilyen kiterjedt intézményrendszer fenntartása. Miért 
a hozzá való ragaszkodás?

A népfőiskola nem áll egyedül azon jelenségek, tevékenységek között, melyek „ha
szontalanok” a szó pragmatikus értelmébe. Miért ünnepeljük meg a karácsonyt? Mi hasz
na az éneklésnek, a táncnak? Miért álmodozunk?

Régen bebizonyosodott, hogy az álmodásban, a „haszontalan" tevékenységek űzésé- 
ben megakadályozott ember beteggé válik. A kizárólagos haszonelvűségre épülő társa
dalom életképtelen. A mai fejlet országokban tapasztalható válságtünetek azt jelzik, hogy 
a materiális gazdagság nem elegendő a gazdasági, ökológiai, társadalmi problémák 
megoldásához. A gazdagság fogalmánál modern értelmezéséhez nemcsak materiális
pragmatista, hanem kulturális megközelítésre is szükség van.

A népfőiskola célja és szerepe a kulturális gzadagság megteremtése. Ez a célmegfo
galmazás visszanyúlik az „iskola” ógörög jelentéséhezm a szóazt jelentette „szabad", 
„semmiben nem korlátozott". Platón és Arisztotelész szóhasználatában az iskola a „jó és 
szabad élet”, a szabadidős tevékenység szinonimája is volt. Már ekkor sem jelentette a 
passzivitást, hanem azokat a munkavégzéstől mentes körülményeket, melyek között az 
ember létezése felől gondolkodhatott. Szellemi tevékenységek révén gazdagíthatta az 
életről szerzett tapasztalatait, vonhatta le következtetéseit. Az antikvitás éles különbséget 
húzott a szellemi szabadságot jelentő oktatás-tanulás és a munka közé. A munka fogalma 
azóta óriási változásokon ment keresztül, mind fizikai, mind zsellemi formájában életünk 
meghatározó eleme, öndefiníciónk alapja lett. Munka lett a tanulás, társadalmilag-gaz- 
daságilag hasznos lett az oktatás.

Mindezek mellett azonban az iskola megtarthat valaimt a szó eredeti jelentéséből. Kel
lenek olyan intézmények, többek között a népfőiskolák, melyben közös és egyéni gon
dolkodásra gyűlnek össze az emberek, hogy létüket, szerepüket a világban értelmezni 
tudják. Ez nem zárja ki a hagyományos értelemben vett testi-szellemi gyarapodást, új 
ismeretek és készségek elsajátítását, de az utóbbi nem lehet a kizárólagos cél.

Folyamatos felviláágosodásra van szükségünk önmagunkról, a társadalmunkról, gyö
kereinkről és a környezetünkről, melynek létezésünk révén részesei vagyunk. Ezt a fel
világosodást szolgálják a népfőiskolák, s ez a célkitűzés biztosítja jjövőjüket.

Öve Korsgaard emelkedett szavai mellett jó néhány forrást idézhetnénk, mely a tech
nológiai fejlődés okozta elidegenedés és elbutulás, a társadalmi darwinizmus verseny- 
szellem és a szakbarbarizmus elleni harc fő bástyáit látja a népfőiskola intézményében.

A dán társadalomban olyan mértékig meghonosodott ez a felfogás, hogy jó néhány 
munkahely és más jellegű oktatási intézmény pozitívumként könyveli el a nlpfőiskolai 
végzettséget. Nem lesz minden hallgató humánusabb, megértőbb, konstruktívabb vagy 
önálló kritikai magatartásra képes, de valamit mindezekből megtapasztal és esetleg el
sajátít. így a népfőiskola szelleme hozzájárul, hogy a társadalom felnőtt tagjai speciális 
tudásukon és objektíven mérhető teljesítményükön túl jobb munkát végezzenek, jobb 
konfliktuskezelő képességgel éljékcsaládi, közösségi, társadalmi életüket. Hogy minden
ki a képessége, tehetsége, kedve szerint, de vegyen részt az ország kulturális öröksé
gének meőrzésében, érezzen felelősséget önmaga és környezete iránt.

Az a szerep, mely más társadalmakban egy szűk elitre hárul, DÁniában milliók szerepe 
lett. A népfőiskolák generációknak segítették behozni kulturális lemaradásukat, hozzá
járultak a társadalmi egyenlőtlenség felszámolásához, a kulturális különbségek csökken
téséhez.
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Nem véletlen, hogy éppen a népfőiskolái mozgalom révén fejtett ki hatást Dánia szinte 
jelentéktelenül kicsi országa az egész világon. A felnőttoktatás dán modellje sok nemzet 
otkatási és társadalmi reformtörekvéseit megtermékenyítette. Norvégia és Svédország 
könnyen átvette és sikerre vitte a modellt. A skandináv országok „társadalmi laboratóri
uma” kiváló terepet nyújtott. De Skandinávián kívül kevés esetben sikerült a modell átül
tetéséhez egyszerre előteremteni mindent: anyagi támogatást, tanárokat, hallgatókat. 
Magyarországon a két világháború között elsősoran a Református Egyház játszott jelen
tős szerepet a mozgalom meghonosításában, majd a 1990-es évek rendszerváltozása 
keltette életre a népfőiskolákat.

Nehét előre látni, milyen változásokat hoz a dán népfőiskolák életébe a fejlett világ 
társadalmi korszakváltása. Nem lesz-e jogos a provincializmus, a nacionalizmus, a be- 
feléfordulás bírálata, mely már manapság sem teljesen alaptalan? Működőképes lesz-e 
a poszindusztriális társadalomban az az állampolgári eszmény, melyet a mai dán társa
dalom konszenzussal támogat? Működik-e majd ugyanez kifelé, egy globális kontextus
ban?

Most, az 1990-es évek közepén erős a törekvés a hagyományok folytatására. De van
nak már, akik a jövő század kérdéseit feszegetik.

Az Ollerupi Szabad Tanárképző Főiskola

A dán szabadiskolai rendszer végére maradt egy sajátos pedagógusképző intézmény 
bemutatása.

Egy kitérővel kezdve: a dán oktatási törvények szerint a magán és szabadiskolákban 
ugyanolyan fizetési kategóriák léteznek, mint az állami intézményekben. Ezzel a rendel
kezéssel az állam elejét veszi annak a jelenségnek, mely sok országban megfigyelhető. 
DÁniában az oktatási magányszektor nem kínál jobb fizetéseket, a tanerőket is az iskola 
típusa, ideológiai arculata, nem a magasabb javadalmazás vonzza. A szabadiskola sza
badsága abban is érvényesül, hogy felvehet képesítés nélküli, vagy nem pedagógus vég
zettségű munkatársakat is tanári munkakörbe. A rendszernek azonban van saját tanár
képző intézete is, az ún. Szabad Tanárképző Főiskola (Den fire laererskole).

A második világháború, a német megszállás idején merült fel komolyan az a veszély, 
hogy a dán szabadiskolai mozgalom háttérbe szorulhat, grundtvig és Kold hagyománya 
elhalványodhat, ha nem jön létre egy olyan felsőoktatási intézmény, mely hivatalból ezt 
az áramlatot szolgálja. Több meghiúsult kísérlet után, a halódó ollerupi népfőiskola meg
vásárlása révén sikerült otthont teremteni az első és a szakma máig egyetlen alapítványi 
magánfőiskolájának.

Sok tekintetben egyedülálló ez a főiskola. Mintegy húsz évre volt szükség a jelenleg 
is érvényes működési koncepció megszilárdításához, az állami pedagógusképzéstől el
térő vonások intézményen kívüli elfogadtatásához.

Sajátos a főiskola felvételi eljárása, és a többi dán tanárképző intézmémynél is maga
sabb a hallgatók átlagéletkora, 25-27 év. A jelentkezők döntő többsége olyan iskolatípus
ból, a szabadiskolákból jön, amely nem ad osztályzatokat, pontoakt. Sok jelentkezőnek 
megvan az évekkel korábban letett érettségi vizsgája, de a főiskola csak a tízéves alap
iskolázottság megletét kéri számon. A felvételi egy beszélgetéssorozatból áll, melyet a 
főiskola oktatói és már felvett hallgatói folytatnak a jelölttel. Emberi tulajdonságakra, kom
munikációs készségére, élettapasztalaira kíváncsiak. A beszélgetéssek eredménye fel
vétel, eltanácsolás vagy „időkérés” lehet. Ez utóbbi alapján azt tanácsolják a jelentkező
nek, hogy töltsön el még valamennyi időt munkával, külföldi utazással vagy egy népfő
iskolán, mert alkalmas lehet a tanulmányokra, ha tapasztaltabb és érettebb.

A tanulmányi idő öt év. Az alapozó első négy félévet, a kötelező stúdiumokat egy több 
hónapos vagy egész éves tanítási gyakorlat követi. A gyakorló iskollát a hallgató választja 
ki, ahol teljes tanári munkakört lát el, teljes fizetést kap. A gyakorlóév során a főiskola 
szaktanácsadóival folyamatosan konzultál. A gyakorlati év után a hallgató további két 
évig tanul, ekkor már órarendjében magas a választott tantárgyak száma, s ekkor spe
cializálódhat valamelyik szabadiskolai korosztályra. A főiskola mindennapjainak szerve
zése, beozsátsa nagyon hasonlít a népfőiksolákéhoz.
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A tapasztaltság és érettség a felvételkor és a tanulmányok elvégzéséhez azért döntő, 
mert a hallgatók úgy jutnka el a diplomáig, hogy egyetlen formális vizsgát sem kell leten
niük. A főiskola bentlakásos, a tanórákon való részvétel kötlező, a szóbeli és írásbeli fel
adatokat kell megoldani, a közös projektekben részt kell venni. Az oktatók és a hallgatók 
döntik el a főiskola általános tanrendi útmutatóján belül, hogy pontosan mivel kívánnak 
foglalkozni az egyes tantárgyakon belül. Ennek eldöntését hosszadalmas vita előzheti 
meg a félév elején. Ez a tervezésre szánt időszak alakítja ki a csoport és az egyes hall
gatók motivációját. A tesztek és a vizsgák ösztönző erejének helyét a magas motiváció, 
a tanulmányok irénti elkötelezettség tölti ki. Közösen és folyamatosan értékelik az elvég
zett munkát. A diplomát az oktatói gárda ítélioda a hallgatóról, munkájjáról szerzett be
nyomások alapján, s a diplomához szöveges értékelés csatolnak.

Sajátos követelményrendzsere miatt az ollerupi főiskola vonzza a „csodabogarakat". 
Sokszor megfogalmazódott az a vád, hogy felvesz olyanokat, akik a hagyományos fel
vételi követelményeknek nem felelnek meg máshol. Különösen az idősebb, harmincas
negyvenes hallgatók között találhatók olyanok, akik más pályán kudarcot vallottak, vagy 
nem voltak sikeresek családi-baráti kapcsolataik alakításában. A főiskola közegében pró
bálják újragondolni céljaikat, valóban sokszor próba-szerencse alapon. Az intézmény bí
rálói úgy vélik, hogy mivel pedagógusjelöltekről van szó, veszélyes lehet a pátyolgatás. 
A főiskola azonban kitart missziója mellett. A kritikus eseteket eltanácsolja, de türelmes 
a mindenkiben fellelhető érték megtalálásában, a pozitív személyiségfejlődés, a pálya- 
választás elősegítésében. Egy sokszínű oktatási rendzser csak jól járhat a színes taná
regyéniségekkel, a változatos emberi mintákat képviselő pedagógusokkal.

A végzetteknek nemigen van elhelyezkedési problémája. Különbözeti vizsgát annak 
kell tennie, aki állami iskolában akartanítnai. Egyébként az Ollerupban szerzett diplomát 
szívesen fogadják a legkülönbözőbb kulturális intézmények, egyesületek és persze a 
nagy számú szabadiskolák bármelyike. A grindtvigi pedagógiai f lefogást valló iskolákban 
helyezkedik el a végzettek túlnyomó többsége.

Áz olerupi főiskola épületében kapott helyet, de tőle független az a kutatócsopport, 
mely Grundtvig és Kold pedagógiai munkásságát, valamint a szabadiskolákat kutatja. Az 
állandó kutatást az állam finanszírozza, és ösztöndíjakkal vonzzák a hazai és külföldi 
kutatóakt. Az ország egyik legnagyobb pedagógiai szakkönyvtárát gondozzák itt, mely
nek tekintélyes részét a teljességre törekvő Grundtvig-gyűjtemény és a róla szóló dán 
és nemzetközi szakirodalom alkotja.

JEGYZET

(1) The Danish Folk High Schools, 1980, 14.p.
(2) The Danish Folkehojskole Today, 1992, 4.p.
(3) The damsh Folk High Schools, 16-17.p.
(4) uo., 27.p.
(5) The Danish Folkehojskole Today, 1992.
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Oktatáspolitika -  iskolák -  
tanárképzés Dániában

VENTER GYÖRGY

A dán kormány szándéka szerint a népesség magas iskolázottsági szintjét kívánja 
biztosítani. Esetükben az oktatáspolitika jelentős szerepet játszik a termelés és a 
foglalkoztatás biztosításában, a versenyképesség fokozásában. Az oktatáspoliti
ka eleme azon törekvéseknek, melyek az ipari termelés emelésére, a versenyké
pességük, munkaerőhelyzetük, fizetési egyensúlyuk javítására irányulnak. Az 
aktív népességnek olyan tudással és képzettségekkel kell rendelkeznie -  vallják 
- , melyek lehetővé teszik az új technológiák bevezetését, a termelésszerkezet és 
a piac változásaihoz való alkalmazkodást. Az oktatási rendszernek ezért folya
matosan meg kell újulnia, igazodnia kell azokhoz a követelményekhez, melyeket 
a nemzetközi verseny és egy modern társadalom globális beilleszkedese megkö
vetel. Évente 2,5 millió dán vesz részt állami vagy helyi szervezésű oktatási 
tevékenységben. Ez a népesség felét jelenti. Ebből 1 millió azon gyerekek és 
fiatalok száma, akik elemi, közép- vagy felsőfokon tanulnak. 1,5 millió felnőtt vesz 
részt különböző szabadidős tanfolyamokon, más felnőttoktatási kurzuson vagy 
pályaorientációs kiegészítő tréningeken. \

A dán nemzeti termelés 6%-át költik az oktatásra. Vagy más szavakkal: az össztarsa- 
dalmi kiadások 12%-át fordítják az oktatásra. Ez az összeg kb. 40 millió dán korona. A 
dán munkaerő egyre inkább jól képzett. Jelenleg 50% segédmunkás, 33% szakmunkás, 
17% kiegészítő, illetve felsőfokú kurzusokat végzett. A segédmunkások nagy része az 
idősebb korosztályból kerül ki, de ez a hányad fokozatosan csökken. Egyre többen vé
geznek el szakképzési illetve felsőfokú tanfolyamokat, iskolákat. A fiatalok kevesebb mint 
10%-a hagyja el az iskolarendszer anélkül, hogy elkezdené a középfokot vagy valamely 
ifjúsági oktatási programot. 75%-uk az elemi iskola után elvégez valamilyen képesítő tan
folyamot.

Hasonlóképpen általános jellemzője az oktatáspolitikának az alapszintű oktatás azon 
részének gyors és rugalmas fejlesztése,amely -  kedvező szakmaleírással és bemuta
tással -  a pályaorientációt segíti. Az oktatási rendszer különböző elemeinek nemzetkö
zivé tétele további fontos oktatáspolitikai trend lett.

Az oktatáspolitika feladata maradt az oktatási rendszer még nagyobb rugalmasságá
nak megteremtése. A helyi oktatási intézményeknek meg kell kapni az innoválás lehető 
legnagyobb szabadságát a meglévő anyagi keretek között -  vallják. A jövőben a felhasz
nálói érdek nagyobb hangsúlya és a helyi szinten megjelenő nagyobb szabadság bizto
sítják majd azt, hogy a kurzusok jobban megfeleljenek a helyi és területi követelmények
nek és lehetőségeknek. Az oktatásügyi kormányzat magáncégekkel együtt próbál meg 
oktatási programokat /know-how-kat/ eladni más országoknak.

Az elmúlt években átfogó reformokra került sor az oktatás modernizálása érdekében. 
Az intézmények nagyobb önállóságot kaptak, és hatékonyabb pénzügyi adminisztráció 
bevezetésére került sor az oktatás és a szakképzés területén. Hogy mindez mégis mit 
jelent, vizsgáljuk meg részletesebben.

A tanulmány elkészítésében, az anyaggyűjtésben az OKI által 1993-ban szervezett tanul
mányút volt segítségemre
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A dán közoktatási rendszer

Az általános iskola és a középfokú oktatás alsó osztálya

Dániában az általános iskola 9 osztálya kötelező. Szabadon választható egy ezt meg
előző év és az általános iskola 10. osztálya. Az 1991 -es adatok alapján kb. 650 ezer gye
rek jár általános iskolába.

A gyerekek 6-7 éves korukban kezdenek iskolába járni. A szülők választhatnak az in
gyenes állami iskola illetve a magániskolák valamelyike között, ahol a tandíj 15%-át a 
szülőknek kell fizetniük. A gyerekek kb. 90%-a jár állami iskolába, 10%-uk pedig magán
iskolába. A gyerekek ugyanabban az osztályban maradnak általános iskolai tanul
mányaik során. A 8., illetve a 10. osztályban néhány plusz tárgyat választhat, aki akar. A
9.. illetve a 10. osztály végén a főbb tantárgyakból vizsgát lehet tenni. Az osztálytanító
rendszer is nagyban segíti az osztályban megjelenő oktatási és szociális problémák ke
zelését. Az osztálytanító /osztályfőnök/ végigköveti az osztályt egész iskolai útján és 
ugyanakkor közvetít az iskola és a család között.

Speciális oktatásban részesülnek a lassan-tanulók/haladók/, hogy kielégítő eredmé
nyeket érhessenek el iskolai idejük alatt. Az itt tanulók száma jelentősen megnövekedett, 
de ezt a tendenciát az általános oktatás rugalmasabbá és differenciáltabbá tételével, va
lamint a tanulók rendellenességeire való nagyobb odafigyeléssel sikerült megállítani.

A 9. és 10. osztály végén a tanulók záróvizsgát tehetnek a főbb tárgyakból. A 10. osz
tályban ún. nem hagyományos tárgyak választhatók. Ez tetszhet az „iskola-unt” gyere
keknek, hisz itt célszerű-praktikus ismereteket-tapasztalatokat szerezhetnek ők. A spe
ciális oktatási intézmények kis csoportokkal dolgoznak. A csökkenő születésszám folytán 
a tanulók összlétszáma kb. 25%-kal fog esni a kilencvenes évtizedben.

Az elemi iskolák legtágabb működési keretét a törvényi és adminisztratív szabályzók 
adják. Az Oktatási Minisztérium az egyes tantárgyak tanításához útmutatókat ad ki, a tan
terveket az iskolák maguk dolgozzák ki. A tanárokra az iskola által elfogadott tantervi ke
retek kötelezők, de nagy a szabadságuk annak eldöntésében, hogy ezen belül mit és 
hogyan tanítanak. A tanár-diák arány felső küszöbe az általános iskolában 1 -29, az átlag 
azonban 1-19.

Mind a 277 dán város /és helyi törvényhozása/ saját hatáskörében készíti el az isko
láztatás általános kereteit. Ezen belül az iskolák iskolaszékei alkotják meg az iskolai te
vékenységek részletesebb elveit. Az iskolaszék -  éppúgy mint nálunk -  szülőkből, taná
rokból és tanulókból áll. A magániskolákat is az iskolaszék irányítja. Közismert a dán ál
lam kiterjedt szociális gondoskodása. Ingyenes a tanulók orvosi és fogorvosi ellátása, 
valamint ingyenesen utazhatnak az iskolától távolabb élő gyerekek.

A helyi innovációs projektek és ezek tapasztalatai esetenként a központi keretek mó
dosítását is eredményezhetik. Néhány újítást az állam támogat anyagilag. Mind a 16 dá
niai megye szervez és finanszíroz olyan intézményeket, ahol súlyosan sérült gyerekkel 
foglalkoznak /pl. süketekkel, vakokkal, pszichés zavarokkal küszködőkkel/. Ezen gyere
kek 1/4 része elemi iskolába jár, de külön oktatásban részesül, míg másik negyedük a 
városi iskolák speciális osztályaiba jár, a többiek a megyék különböző iskoláiban tanul
nak.

A 14-18 éves fiatalok speciális igényeit továbbképző iskolákban elégítik ki /pl. általános 
ismereteket adó kollégiumok/, különös hangsúlyt fektetve a kreativitásra, a praktikus tár
gyakra és a sportra. A kurzusok általában egy iskolai éven át tartanak, évente kb. 15 ezer 
fiatal látogatja ezeket.

Hozzávetőleg 200 magán alapítású iskola működik eltérő ideológiákkal. Működési költ
ségüket, valamint a tanulók költségeinek egy részét az állam és a helyi törvényhozás 
finanszírozza.

Az ún. fiatalok iskolája: a város által fenntartott intézmény, kb. 200 ezer tanulóval. 14-18 
éves fiatalok kaphatnak gyakorlati jellegű képzést bizonyos tárgyakból, ami főleg a sza
badidőt veszi igénybe.

A „termelő iskolák" a gyakorlati munkára, a termelésre készítenek fel, bár elég szegé
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nyes a kínálat. Körülbelül 63 ilyen iskola van, főleg magánintézmények, melyek a központi 
és helyi anyagi támogatás mellett a termékeik bevételeit is megkapják.

Középfokú oktatás

Az általános iskola az ún. Folkeskole 9. vagy 10. évének befejezése után a tanulók a 
3 éves gimnáziumban folytathatják a tanulmányaikat, mely érettségi vizsgát ad. E záró
vizsga neve: studentereksamen, és felsőfokú továbbtanulásra jogosít. A tanulók közel 
1/3-a választja a gimnáziumi továbbtanulást az általános iskola után.

A gimnáziumokban matematika- és nyelvtagozat között lehet választani. A tagozat fő 
tantárgyai mellett további 3-4 tantárgyat tanulnak a gimnazisták. E képzési forma tovább
fejlesztési irányát jól mutatja az 1987-es reform, mely a következőket hangsúlyozta:

-  a tanulók történelmi tájékozottságának bővítése,
-  a nemzetköziség erősítése a nyelvi tárgyak bővítésével,
-tudományok erősítése az oktatásban,
-  a kreativitás fokozása,
-  a tanulók önállóságának erősítése és a tárgyak kohéziójának megteremtése,
-  rugalmasabb struktúra kialakítása pl. olyan új tárgyak bevezetésével mint számítás- 

technika, üzleti gazdaságtan és technológia.
A gimnáziumok többségét a megyék tartják fent. Vannak azonban magángimnáziumok 

is, ide a diákok kb. 6%-a jár. Ezeket iskolaszékek irányítják, de az állam állja a fenntartási 
költségek legnagyobb részét.

Az átlagos osztálylétszám 25.
A fiatalok egy része nappali vagy esti/levelező tagozaton, 2 éves felnőtt felső közép

iskolában jut el a studentereksamenig. Másik lehetőség a kétéves felsőfokü előkészítő 
vizsga /HF/ választása, mely ugyancsak „belépőt” jelent az egyetemekre és más felső
fokú intézményekbe. E „formában" a tanulók általában idősebbek, mint a gimnáziumok
ban.

Ma kb. 160 gimnázium működik, s országszerte szerveződnek felsőbb középfokú és 
HF-tanfolyamok, kurzusok. A kétéves HF, az előkészítő gimnáziumi osztályok szintén jo
gosítanak felsőfokú továbbtanulásra. E kétéves kurzushoz az általános iskola 10. éve 
után tett vizsga kötelező. A vizsga előírt és szabadon választott tantárgyakból áll.

A gimnáziumok kerettantervéről és a vizsgarendszerről a dán parlament dönt, a Mi
nisztérium bocsátja ki a tantervi szabályozókat. A tanárok felelősek az oktatás tervezé
séért és szervezéséért.

Szakképzés

A tanulóknak több mint fele az általános iskola után alap szakképzési továbbtanulási 
irányt választ. A főbb szakképzési területeken belül számtalan szakosodási lehetőség 
van. A szakképzés általános irányelveiről a dán parlament dönt, a tantervi javaslatokat 
az Oktatási Minisztérium a társminisztériumokkal közösen dolgozza ki. A szakképzés az 
elméleti és gyakorlati iskolai képzésből és vállalati szakmai gyakorlatból áll. A tényleges 
szaktantárgyakon túl általános műveltségi tárgyakat is tanulnak a diákok. A szakképzés 
időtartama 2-4,5 tanév. Az iskolában töltött idő függ a szakmától, 6 hónap -  2 év között 
mozog.

A fenti szakképzés mellett léteznek tisztán elméleti szakközépiskolák /kereskedelmi 
és technikumi profillal/, melyek érettségi vizsgát adnak, és jogosítanak továbbtanulásra. 
A technikumi jellegű középiskolák alap szakképzettségre épülnek, s 1 -3 éves időtartamú 
elméleti képzést adnak.

A szakképzés változatos formáinak az a célja, hogy a tanulókat felkészítse a termelés, 
a marketing, a szolgáltatások vagy egyéb területeken végzendő munkára. A szakképzés 
változatos formái országszerte rendelkezésre állnak, és a kiadott bizonyítványokat az or
szág bármely részén elismerik.

Az alapfokú szakképzés reformja napjainkban zajlik. Rövid idő alatt szerettek volna 
egy új, modernebb kurzust kialakítani. Az új rendszer teret enged a kézműves beállított
ságú és a technikai tanulmányok iránt érdeklődő tanulóknak is.
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Az iskolák szabadon dönthetnek olyan kérdésekben, melyek működésüket hatéko
nyabbá teszik. A magán alapítású kereskedelmi és technikai iskolákat általában a helyi 
vállalkozókból és munkásokból álló iskolaszék irányítja. A tanárok és a diákok a „tanácsi” 
munkán keresztül hathatnak az intézmény működésére.

A kereskedelem területén 300 szakképző iskola illetve kurzus működik. Kb. 30 a me
zőgazdasági iskolák száma. A többi szakképzési intézménytől eltérően ezeket a külön
böző mezőgazdasági szövetkezetek szervezik, az Oktatásügyi Minisztériumnak csak az 
iskolával kapcsolatosan van beleszólása. Az iskoláknak nyújtott állami támogatás fedezi 
a működési költségek nagyrészét és a hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat.

Felsőoktatás

A korosztályok 15%-a tanul tovább felsőoktatási intézményekben. Öt nagy hagyomá
nyokkal rendelkező egyetem és számos egyéb felsőfokú intézmény kínál egyetemi szintű 
képzési lehetőséget. Ilyenek pl. a Műegyetem, a Királyi Állatorvosi és Mezőgazdasági 
Egyetem, közgazdasági egyetemek, stb. Ezeken kívül a főiskolák kínálnak rövid és közép 
hosszúságú, nem egyetemi, de felsőfokú végzettséget, pl, műszaki főiskolák, tanárkép
zők, egészségügyi főiskolák, stb. A felsőfokú intézményeket az állam tartja fenn.

Az egyetemek B.A. és M.A. végzettséget adnak. A Masters diploma megszerzése után 
lehetőség van doktorátusi kurzusok elvégzésére /Ph.D./. E fokozatok mellett a dán nagy
doktori cím is megszerezhető, melyet az Akadémia ítélhet oda többéves kutatói teve- 
kenység elismeréséért, s melyhez egy disszertáció megvédése is feltétel.

Az egyetemek és más felsőoktatási intézmények teljes körű autonómiát élveznek. Az 
intézmények irányító testületeiben helyet foglalnak az oktatók, a hallgatók és a technikai 
személyzet képviselői is.

Korábban az intézmények csak hosszú, 5-6 éves kurzusokat hirdethettek meg. Azon
ban 1988-ban a dán kormány egyik rendelete lehetővé tette a dán egyetemek és felső
fokú intézmények számára ún. bachelor programok kiírását. A legtöbb rövid- és közép
távú kurzus /3-4 év/ más oktatási intézményekben működik. A tanárok és diákok „taná
csaik” által képviseltetik magukat az intézményben.

Az Oktatásügyi Minisztérium évente határozza meg, hogy melyik egyetemre hány hall
gatót vehetnek fel. A legtöbb esetben biztosított helyek és a jelentkezők száma megegye
zik. Mindemellett a felvehetők számát néha korlátozni, csökkenteni kell, különösen a fő
iskolákon.

A főiskolai képzés az egyetemektől független intézményekben zajlik, 3-4 éves képzés 
keretében. A főiskolák adnak ki általános iskolai tanári, tisztviselői, stb. diplomákat. A ta
nárképzők /elemi és alsó középiskolai tanárok, iskolaelőkészítők, óvónők/, az államilag 
elismert mérnökképzők, a szociális munkára felkészítő intézmények lehetnek államilag 
fenntartottak vagy magánkézben lévők.

A felsőoktatás területén is érvényes az a tendencia, hogy a képzést minél inkább kö
zelítsék a magán és üzleti szektor igényeihez valamint a kedvelt szakmákhoz. A részt
vevők száma itt több mint az általános képzésre közvetlenül irányuló tanfolyamokon. Ez 
a jelenség gyömölcsözőbbé tette az üzleti szektor, az egyetemek és a felsőfokú intéz
mények közötti együttműködést. Ez a fajta kooperáció nem mondható hagyományosnak 
Dániában.

Általános felnőttoktatás

Nagy választékot kínálnak a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló kurzusok. A részt
vevők, a tanárok és a kezdeményezők is nagy szabadsággal rendelkeznek a szabadidős 
oktatás megtervezésében és szervezésében. A tárgyak kulturális, gyakorlati vagy álta
lános jellegűek, valamint testnevelés. A költségek kisebb részét fizetik csak a résztvevők
-  a többit a központi vagy a helyi törvényhozás fedezi.

Évente kb. 1 millió dán vesz részt ebben az oktatási formában, melyet főleg magáne
gyesületek szerveznek. Lehetősége van a felnőtteknek „egytárgyas" tanfolyamok látoga
tására is,ilyen pl. a Folkeskole záróvizsgájára felkészítő kurzus, felvételi előkészítés.

Dánia egyik jellegzetessége a közel 100 népfőiskola. Ezek szabad, lakóhelyi iskolák,
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melyek irányító és nevelőtestületi eszméikkel hathatnak az oktatásra. A népfőiskolák ál
talános, gyakorlati és kreatív képzést kínálnak. Néhányuk speciális kurzusokat is hirdet 
/pl. sport, testnevelés stb./. Néhány iskola speciális csoportokat, például nyugdíjasokat 
céloz meg. Hosszú /maximum 10 hónap/ és rövid /1-4 hét/ kurzusokat, tanfolyamokat 
hirdethetnek. A rövideket leggyakrabban nyárra szervezik. Nincsenek vizsgák, nincsenek 
felvételi követelmények, de a résztvevőknek a kurzus kezdetéig be kell tölteniök a 17 és 
1/2 életévüket. Az állam fedezi a működés és a résztvevők költségeinek nagyobb hánya
dát. Ha a résztvevők anyagi helyzete azt szükségessé teszi, akkor állami vagy helyi tá
mogatást, kedvezményt kérhetnek. A hosszú tanfolyamok résztvevőinek legnagyobb ré
szét fiatal munkanélküliek alkotják.

Dániában kb. 25 gazdaasszonyképző/háztartási/ iskola működik, ezek a népfőiskolái 
mozgalom termékei. A tanfolyamok időtartama 1 hét és 1 év között váltakozik, a legel
terjedtebbek a táplálkozás, egészség, család, fogyasztási kérdések, „kreatív” tárgyak te
rületén kerülnek meghirdetésre.

Kiegészítő és továbbképző pályaorientációs tanfolyamok

Dániában fokozott az igény a kiegészítő tanfolyamok iránt.
Ez részben annak következménye, hogy az „alkalmazkodás" kulcsszó lett a dán cé

geknél. Az alkalmazkodás az új technológiához, új üzletekhez döntő tényező az üzleti 
túlélésben. Az alkalmazkodni szándékozó kiegészítő tréningeket igényel. A kiegészítő 
tanfolyamok kb. fele magánszervezésű -  vagy cégek vagy magánalapítványok működ
tetik. A másik felük állami/társadalmi szervezésű. Ezeken évente kb. 250 ezren vesznek 
részt. Negyven-ötven ipari és kereskedelmi vállalatnál zajlanak tréningek a „részben kép
zett" munkásoknak és kiegészítő tanfolyamok a szakmunkásoknak. E tréningek tartalmát 
a munkásszervezetek által létrehozott központi ipari bizottságok határozzák meg. Az el
méleti ismeretek elsajátítása és a gyakorlat váltakozik az 1-4 hetes, nappali rendszerű 
tanfolyamokon. A helyet technikumok, kereskedelmi iskolák és a szakképzetlenek iskolái 
adják. A résztvevőknek ingyenes ez a tanfolyam és a munkanélküli járadéknak megfelelő 
kompenzációt kapnak, maximum 25% kiegészítéssel.

A kiegészítő képzés szabályozása, önálló törvényben került meghatározásra. E tör
vény célja az üzelti export-import innovációs folyamatainak kiszélesítése új technológiák 
bemutatásával, új üzleti lehetőségek felkutatásával, a produktivitás és a minőség eme
lésével. A tanfolyamok tartalmát decentralizált módon határozzák meg az oktatási intéz
mények és a helyi üzleti társadalom. Ezen kurzusok a szakmunkások középrétegét, de 
az egyetemet végzetteket is célozzák. Mások is részt vehetnek rajtuk, ha a tanfolyam 
kielégíti igényeiket.

A kurzusok az Oktatásügyi Minisztérium felügyeletével, helyi oktatási intézményekben 
zajlanak. A részvételi díjat a munkáltató fizeti, de az állami is ad támogatást, és bizonyos 
körülmények között az „elvesztett” költségeket is kompenzálja. Az állam támogatja /anya
gilag/ a kurzusok fejlesztését. Hasonlóképpen igaz ez azokra a tanfolyamokra is, melye
ket a résztvevők finanszíroznak.

Az oktatási intézmények egyre nagyobb számban indítanak önköltséges tanfolyamo
kat, melyek tartalmát a „divat” határozza meg.

A tartósan hosszú ideig munkanélküliek képzése

1985 óta a tartósan /pl. 2 éve/ munkanélküliek 1,5 éves ingyenes képzésben vehetnek 
részt. Ez idő alatt az egyén speciális juttatásokat kap a létköltségek fedezésére. A kurzus 
magasabb képzettséget ad -  javítva ezzel az állásvállalás lehetőségét.

Oktatási és szakmai tanácsadás

Ez a tanácsadás az oktatási rendszer egészében elérhető, minden iskolatípusban je
len van. Az oktatási rendszerből kikerült fiatalt a helyi tanácsadószolgálat minimum 2 évig 
kíséri figyelemmel, miután befejezte az elemi iskolát.
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Állami támogatások az oktatásban

A dán kormány egy olyan támogatási rendszert működtet /Statens Uddannelsesstte/, 
mely a képzésben résztvevő 18 éven felüli fiataloknak segélyeket és kölcsönöket biztosít, 
hogy a megélhetést segítse. 1989-ben a reform egy újabb aspektussal gazdagodott: a 
kurzusokat hatékonyabbá, rövidebbé kell tenni. A hivatalosan elfogadott felsőfokú tanul
mányi idő ma 4-6 év, de a tényleges hatékony tanulásra fordított idő alig több, mint 2-3 
évet tesz ki. A reform szeretné lehetővé tenni a fiatalok számára, hogy rövidebb kurzu
sokat is választhassanak.

Tanárképzés Dániában

Történeti visszapillantás

A dán általános iskolai tanítók és tanárok képzésének története 1818-ra nyúlik vissza. 
1814-ben az uralkodó kibocsátott egy rendeletet, mely szerint minden gyereknek iskolá
ba kell járnia. Ezt követte az első törvényi rendelkezés a tanárképzésről 1818-ban.

A dán tanárképzéssel kapcsolatban két sajátosságot emelhetünk ki:
a) 1818 óta töretlenül érvényesül az a hagyomány, hogy az általános iskoláról hozott 

törvényt vagy törvénymódosítást követően kerül sor a tanárképzési törvény módosításra, 
így válik lehetővé a tanárképzésnek az iskola igényeihez való igazítása;

b) az általános iskolai oktatás és tanárképzés kereteit /általános célkitűzések, a tárgyak 
tanításának időtartama, a tárgyak száma, a tárgyakat tanulók életkora/1818 óta központi 
szabályozás határozza meg /először az uralkodó, később a parlament döntése/. Ezt a 
központosított jelleget némiképp enyhíti, hogy a törvény ajánlás- és keretformában fo
galmazódik meg, illetve ami a tanárképzést illeti, az is, hogy a minisztérium közoktatási 
osztályának fennhatósága alól a tanárképző intézmények a felsőoktatási osztályhoz ke
rültek.

Az oktatási törvények módosításának, valamint a társadalmi-demográfiai változások
nak köszönhetően tanárképzési reformra került sor 1894-ben, 1930-ban, 1954-ben és 
1966-ban. A Parlament 1966-os Tanárképzési Törvénye egy záradékot is tartalmaz, mely 
a törvény szükségszerű kiigazítását újabb parlamenti vita nélkül is lehetővé teszi: ez a 
revíziós és kísérleti záradék, melynek értelmében új tantárgyak bevezethetők lettek a 
tanárképzésben /pl. informatika/, ha ezek iskolai bevezetéséről parlamenti döntés ren
delkezett. E záradék értelmében 1985-ben módosult a tanárképzés. Mivel 1991-ben a 
tanárképző főiskolák szerkezetileg a minisztérium felsőoktatási osztályához kerültek, fel
merült, hogy szükség lenne az 1966-os törvény megújítására. /Az új törvény célkitűzé
seiről a későbbiekben lesz szó./

A törvényelőkészítés során a következő problémák fogalmazódtak meg, melyre a dán 
tanárképzésnek választ kell adni:

1. a kibontakozó internacionalizáció egyeztetése a dán tanárképzés hagyományaival,
2. intézmények bezárása és összevonása, a tananyag és a pedagógia integrációja,
3. adminisztratív változások: a főosztályváltás, igazgatóhelyettesek és intézeti közép

vezetők kinevezése, állami intézmények esetében pedig az igazgatótanács intézményé
nek beiktatása az intézményi vezető és oktatók valamint a minisztérium közé.

A tanárképzési reform vitáinak középpontjában az előbb felsoroltak, valamint a na
gyobb intézeti autonómia -  amely az általános tanárképzés keretében nagyobb válasz
tási szabadságot jelent az egyes kurzusok tartalmának és időtartamának megválasztá
sát illetően -  állnak.

A tanárképző intézmények fajtái Dániában

Különböző tanárképző intézmények vannak, melyek a különböző iskolatípusokat szol
gálják:

a) általános iskolai tanárokat képző intézetek, a 6-16 éves korosztály számára, 4 éves 
képzés.
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b) integrált óvó-, szabadidős tanár- és szociálpedagógus-képzés, 3,5 éves képzés. E 
három képzés korábban különböző intézményekben folyt, az integrációjukról az 1991 -es 
parlamenti törvény rendelkezett. A felvételi követelmények meglehetősen rugalmasak: a 
formális iskolai végzettség bizonyos mértékig kiváltható a területen szerzett szakmai ta
pasztalattal.

c) szakoktató-képzés. Ez a legkülönbözőbb szakmák főiskoláihoz kapcsolódik, a kép
zés időtartama változatos.

d) egyetemek és egyetemi központok, 4-6 éves képzés.
e) Dán Királyi Pedagógiai Főiskola. Különböző időtartalmú továbbképzési programok:

3 éves pedagógia szakos képzés, melynek előfeltétele a 4 év főiskola és a szakmai gya
korlat.

A következőkben -  az a/ pontban jelzett intézményekről -  a szó szoros értelmében 
vett tanárképző főiskolákról lesz szó, melyekből jelenleg 18 van az országban./A számuk 
először 29-ről 24-re, majd 24-ről 18-ra csökkent, ez utóbbi azzal a feltétellel, hogy a 18 
intézménynek ugyanannyi hallgatót kell felvennie, mint a 24-nek/. Ezekenkívül van egy 
tanárképző főiskola Grönlandon és egy a Farö-szigeteken.

A tanárképző főiskolák a népiskola minden osztályára képeznek tanárokat /6-16 éves 
korosztály, az alsó fok illetve az alsó középfok majdnem komprehenzív modellje/. Ez a 
sajátosság meglehetősen egyedi a legtöbb európai és néhány tengeren túli országhoz 
képest is, hiszen egységes tanárképzést biztosít az iskolakötelezettség minden évére.

A felvételi követelmények ugyanolyanok, mint az egyetemeken vagy más felsőoktatási 
intézményekben: középiskolai vizsga, mely megfelel a német Abiturnak, a francia Bac- 
calauréatnak vagy az angol A-level vizsgának. E vizsgát dánul „studenteneksamen"-nek 
hívják. Dániában az ún. „HF-eksamen" felsőoktatási intézményben továbbtanulásra jo
gosító vizsga is, mely tanárképzési tanulmányok megkezdését is lehetővé teszi. Mindkét 
vizsgaforma azt jelenti, hogy a diák önálló tanulásra alkalmasnak minősített. Az elmúlt 
években a középiskolát elvégzők magasabb száma miatt néhány felsőoktatási intéz
mény, így tanárképzők is, felvételi szelekcióra kényszerültek.

Ha összevetjük a felvételi követelményeket és a tantervet más országokkal, a dán ta
nárképző intézmények tulajdonképpen egyetemi szintűnek számítanak, és így is veszik 
őket az ERASMUS/LINGUÁ értékelés szerint. Az országon belül viszont nem tekintik őket 
egyetemnek. A dán akadémiai hagyományok inkább a német, mint az angol struktúrát 
követik. Az egyetem 6 éves, és candidat magister vagy candidat scientist végzettséget 
ad.

A tanárképzés ennél két évvel rövidebb. Az egyetemi oktatókkal szemben a főiskolai 
oktatóknak nincs kötelezettsége, vagy törvény által garantált lehetősége kutatómunka 
végzésére, ami annak ellenére sem változott, hogy a közoktatási osztály fennhatósága 
alól átkerültek a felsőoktatási osztályhoz. így a tanárképzésben résztvevő főiskolai okta
tók 3 minősítéssel rendelkezhetnek:

1. egyetemi fok humán vagy reáltudományban,
2. akadémiai fok a Dán Királyi Pedagógiai Tudományok Iskolájától,
3. a különböző szakmai tréningeken nyert képesítések /főleg olyan nem akadémiai 

tárgyak terén, mint pl. a kézimunka/.
A tanárképző intézmények által kiadott képesítés nem „degree”, hanem „diploma" 

Nem adnak tehát „Bachelor of Education” végzettséget, bár annak a szintnek felelnek 
meg. Dániában is hamarosan sor kerülhet a négyéves egyetemi degree /cand.phil./ és 
a Bachelor degree elfogadására.

A dán tanárképző intézményekben folyó oktatás inkább „széles ’, mint „szűk"', és jel
lemző a tananyag, a praktikum és az elmélet nagy fokú integrációja. Amellett, hogy széles 
képzést nyújt, Európában a legnagyobb életkori ívet öleli át.

A tanárképző intézményeken kívül a hat dán egyetemből öt /Koppenhága, Roskilde, 
Odense, Aarhus és Aalborg/ foglalkozik tanárképzéssel a felső középfok számára. A ta
nárképes alapdiploma kiegészül pedagógiai ismeretekkel és gyakorlattal, s így a végző
sök a gimnáziumban vagy felsőoktatási intézményben is taníthatnak.

A főiskolák és az egyetemek a minisztérium felsőoktatási főosztályához tartoznak -  
ahogy jeleztük -  és teljes egészében állami finanszírozásban részesülnek. A végzettség
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megszerzése államvizsgához kötött, melyre legtöbbször külső vizsgabiztosok jelenlété
ben kerül sor.

A népiskolák tanárai számára a továbbképzés megszervezése a Dán Királyi Pedagó
giai Főiskola feladata elsősorban. Ezt az egyetemi szintű intézményt népiskolai tanárok 
kezdeményezésére hozták létre. A jelenlegi törekvések szerint a továbbképzések lebo
nyolításában egyre nagyobb szerepet kell játsszanak a hagyományos tanárképző főis
kolák. A decentralizáció megkezdődött.

A születési számok csökkenése és az ebből következő iskolabezárások ellenére a ta
nári munkanélküliség nem kritikus Dániában, mintegy 2-5%. Ez a felvételi keretszámok 
korlátozásának is köszönhető.

Elemi és alsó középfokú iskolák tanárainak képzése

Az elemi és az alsó középfokú iskolák tanárainak képzésével, a tanárképzéssel Dáni
ában ma 18 főiskola foglalkozik. Ezeket az Oktatásügyi Minisztérium irányítja és minisz
tériumi ellenőrzés alatt állnak mind az anyagi/finanszírozási, mind az oktatás tartalmát 
és szervezetét illetően. Ezek tehát az egyedüli intézmények, melyek 4 éves kurzusok 
„kiírására” hivatottak, melyeken Folkeskole-i tanárokat képeznek.

A továbbiakban a 410.SZ. „A dán Folkeskole /elemi és alsó középszintű iskolák/ taná
rainak képzéséről" szóló törvény /1991. június 6./, valamint a 261. sz. rendelet 121 alapján 
/1992. április 15./ részletesen bemutatjuk a tanárképzés dán mintáját. /1966-hoz képest 
a törvényt fő céljai gyakorlatilag nem változtak. Kiegészítés a nagyobb intézményi és hall
gatói autonómiát illetően történt, amit az 1966 óta lezajlott változások indokolnak./

A tanárképzés célja,hogy
1. a hallgatók kapjanak szaktárgyi és pedagógiai ismereteket, valamint gyakorlati ta

pasztalatokat későbbi Folkeskole-i munkájukhoz és minden olyan tevékenységükhöz, 
melyek a tanítással és az előadói tevékenységgel kapcsolatosak,

2. a hallgatók képesek legyenek -  elméleti és gyakorlati ismereteik felhasználásával
-  a tanítás szervezésére és tervezésére, irányítására és értékelésére,

3. a hallgatók személyiségét önálló szaktárgyi munkákkal, hallgatói-oktatói együttmű
ködésben, saját képzésükben vállalt felelősségük űtján fejlessze,

4. a hallgatók érdekeltté váljanak a gyerekekkel való együttműködésben, a tanításban, 
élvezzék munkájukat.

A kurzus 4 éves, mely 2 nagyobb, kétéves részből áll. A kurzusnak összesen 20 hét 
gyakorlatot kell tartalmaznia.

A kurzus első felét a következő tantárgyak alkotják /a feltüntetett százalékok a nappali 
tagozatos hallgatók idejének igénybevételét jelzik az első két év alatt/:

1. dán nyelv /norvég és svéd ismeretekkel/, írás, retorika, keresztény tanulmányok és 
történelmi/társadalmi ismeretek, kb.32%

2. aritmetika/matematika és természettudományok kb. 18%
3. oktatáselmélet és pszichológia kb. 20%
4. gyakorlati/esztétikai témakörök kb. 20%
5. tanítási gyakorlat kb. 10%
a 2. szakasz tárgyai: '
1. első főtárgy kb. 30%
2. második főtárgy kb. 30%
3. általános didaktika és tanítási specializáció kb. 25%
4. tanítási gyakorlat kb. 15%.
A tanárképzők meghirdethetnek minden olyan tárgyat, ami kötelező, illetve választható 

a Folkeskole-ban. Azokon a tanárképzőkön, ahol a fő tárgyak oktatása közös a különböző 
évfolyamokon, lépcsőzetes a kezdés: az egyik főtárgyé a második évben, míg az első 
rész egy vagy több tárgyát a 3. évfolyamon is be lehet fejezni.

A hallgatóknak a kurzus minden tárgyából olyan elméleti és gyakorlati jellegű ismere
teket kell kapniuk, melyek képessé teszik őket tudásuk önálló szervezésére, rend
szerezésére, válogatására és bemutatására az adott tárgy módszertanának és a kurzus 
általános és hivatással kapcsolatos céljainak megfelelően.
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Az iskolában tanított minden tárgyból megfelelő szakmódszertani ismereteket kell kap
niuk a hallgatónak, hogy tanításukat majd összhangba tudják hozni az iskola általános 
céljaival, a társadalmi fejlődés fontos irányaival valamint a tanulók adottságaival, fejlődési 
feltételeivel. Továbbá képessé kell tenni őket értékelési kritériumok kidolgozására, tan
anyagok és tanítási segédletek alkalmazására és létrehozására. Nagyon fontos azon
ban, hogy a tantárgyak megismerése mellett hasonló helyet foglalnak el a pedagógiai 
tárgyak és a tanítási gyakorlat is.

A főtárgyakkal való foglalkozás és a tanítási specializáció -  a középiskolai szinten szer
zett tudás felhasználásával -  tágítja a hallgatók tantárgyi irányultságát és felkészíti őket 
arra, hogy az iskola fejlesztésén és az ezzel kapcsolatos problémák megoldásán dol
gozzanak. A főtárgyakat és a tanítási specializációt is a hallgató szabadon választhatja. 
A tanárképzés minden területének tartalmaznia kell azokat az eljárásokat, lehetőségeket, 
melyeket az új információs technológiák adhatnak. Az oktatásnak arra kell törekednie, 
hogy a hallgatók a különböző tárgyak ismereteit és az ezek kapcsán szerzett tapasz
talataikat képesek legyenek önállóan vagy másokkal együttműködve bemutatni.

Az intézményi curriculumoknak a hallgatók számára biztosítani kell a kurzus folyamán 
olyan alkalmakat/időszakokat, amikor a tanári feladatok szempontjából különleges jelen
tőséggel bíró témákkal foglalkozhatnak, beleértve az etikával, az emberi jogokkal, az is
kola és a szülők együttműködésével kapcsolatos kérdések mellett az iskola feladatait és 
lehetőségeit a jövő társadalomban. A hallgatók együttes hatása és felelőssége megnyil
vánul a kurzus és a tanítás szervezési, tervezési, tartalmi munkáiban való részvételben.

A szabadon választható kurzusok egész sorát hirdetik meg az intézmények. Ugyan
akkor meg kell hirdetni az intézménynek olyan kurzusokat is, melyek a felsőoktatásra 
készítenek fel. A kurzus belső vizsgával zárul.

így például az intézmény felajánlhat:
1. más témájú kurzusokat és a tanári munkával kapcsolatos tevékenységeket, bele

értve például a sporttal, rekreációval kapcsolatos tevékenységeket, színjászásban való 
részvételt,

2. főtárgyakkal kapcsolatos kiegészítő kurzusokat.
A dokumentumok részletesen felsorolják az egyedi tárgyakat. Úgymint:
1. az oktatással kapcsolatos tárgyak /általános célelmélet, általános didaktika, pszi

chológia, tanítási tárgyak, tanítási specializáció, „felnőttoktatás pedagógiája”/,
2. gyakorlati-esztétikai tárgykör /vizuális művészet és design/, sport /l.rész/, zene /I. 

rész/, interdiszciplináris kurzus,
3. vizuális művészetek,
4. biológia,
5. dán nyelv /I. és II. rész/,
6. angol,
7. francia,
8. földrajz,
9. történelem,
10. történelmi/társadalmi ismeretek,
11. háztartási gazdaságtan,
12. kézművesség,
13. sport /II. rész/,
14. kémia/fizika és csillagászat,
15. keresztény ismeretek/I. rész/, keresztény ismeretek, vallásoktatás/II. rész/,
16. zene /II. rész/,
17. természettudomány,
18. tanítási gyakorlat,
19. aritmetika/matematika /I. rész/, matematika /II. rész/,
20. retorika,
21. korunk ismerete /a jelen tanulmányozása/,
22. írás,
23. fa-fémmegmunkálás,
24. német.
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A tantárgyak/tárgykörök tanulmányozását értékelés, az esetek többségében vizsgák 
zárják le, melyek lehetnek szó- vagy írásbeliek, gyakorlati jellegűek vagy ezek kombi
nációi. Ugyanakkor a tanítási gyakorlatot a tanárjelölt tanítási előrehaladásának értéke
lése zárja. Az egyedi tárgy záróvizsgáját meg lehet határozni bizonyos számú írásos vagy 
gyakorlati jellegű feladat teljesítésében vagy kötelező részvételben egy meghatározott 
kűrzuson. Az igazolást a tanárnak kell hitelesítenie.

A vizsgák minden formája a hallgatókat egyénileg értékeli. Értékeléskor azt a 13 fokú 
skálát alkalmazzák, mely felsőoktatás „osztályzási rendszerének” sajátossága. Minden 
tárgyat egy vizsgajegy zár le. A „megfelelt" -  „nem felelt meg” értékelések csak a tanítási 
gyakorlat és a retorika tárgyak esetében alkalmazhatóak. Minden olyan vizsgán, mely 
írásbeli részt is tartalmaz, a szakmai értékelés mellett a külalakot /!/ is figyelembe kell 
venni a minősítésnél -  olvashatjuk a végrehajtási utasításban.

A vizsgák lehetnek egyéniek, csoportosak vagy ezek kombinációi. Az integrált kurzu
sokon 2 tárgyból közös vizsga tehető /ez az űn. egyesített vizsga/, de minden tárgyat 
külön kell értékelni.

A vizsgáknak két fajtája van, az ún. külső és belső vizsgák. A belső vizsgán az érté
kelést vagy maga a vizsgáztató adja, vagy közösen 1-2 külső vizsgáztatóval, akiket a 
rektor jelöl ki a főiskola vagy a főiskolával kapcsolatban álló más oktatói intézmények 
tanárai közül. A külső vizsgán az értékelést a vizsgáztató/k/ a minisztérium által kijelölt 
külső vizsgáztató/k/val együtt adja. A kurzus 1. részének végén dán nyelvből és aritme
tikából/matematikából tartanak külső vizsgát. Mindkét tárgy vizsgája szóbeli és írásbeli 
részből áll. Az alábbiak közül még 4 tárgyból vannak külső vizsgák: keresztény ismeretek, 
írás, történelem, természettudományok, pedagógiai ismeretek, pszichológia, zene, sport,
vizuális művészetek és design.

Az 1. szakasz végén, a tanítási gyakorlat befejeztével a hallgató minősítést kap Fol- 
keskole-i tevékenységéről vagy jelentést a rátermettségéről. Az alkalmas/nem alkalmas 
minősítést kell használni.

A 2. szakasz végére külső vizsgát kell tenni a 2. főtárgyból, általános didaktikából és 
tanítási specializációból. A főtárgyak, dán, matematika, angol, francia és német nyelv, 
vizsgái írásbeli és szóbeli részből állnak, az írásbeli vizsgákat a minisztérium dolgozza 
ki.

A tanítási gyakorlat a tanárjelölt minősítésével zárul. A gyakorlatot vagy a Folkeskole- 
ban vagy más iskolatípusban kell elvégezni.

A „tanárvizsgához” /államvizsgára bocsájtás feltételeként/ a következőkkel kell a hall
gatónak rendelkeznie:

1. a jegyek számánál hatszor nagyobb „összeggel”,
2. 6 minősítéssel a főtárgyakból, tanítási specializációból és általános didaktikából,
3. legalább 5-ös vagy „megfelelt” minősítéssel a fentebb említett tárgyakból.
A hallgató egyszer ismételhet vizsgát, illetve javíthat gyakorlata minősítésén. Speciális 

esetben a rektor engedélyével még egy vizsga tehető. Ha a hallgató olyan belső vizsgát 
ismétel, melyen csak a vizsgáztató értékel, kérheti külső vizsgáztató bevonását, akit a 
minisztérium jelölt ki.

Minden vizsgát külön lehet ismételni. Nem ismételhető az a vizsga, melyen a hallgató 
„megfelelt”, illetve 6-os vagy annál jobb minősítést kapott. Ismételt vizsga esetén az utol
só jegyet kell beszámítani.

A tanárképző intézmény diplomát ad a képzés befejezéséről. Ez minden tárgy végje
gyét tartalmazza. Azok, akik nem fejezik be a kurzust, tanúsítványt kapnak a letett vizs
gákról és a tanítási gyakorlatukról.

A kurzus részletesebb szabályozását a curriculum tartalmazza, melyet az intézmény 
irányítótestülete fogad el a rektor ajánlására. A curriculumot illetve ennek változatatásait 
el kell küldeni az Oktatás- és Kutatásügyi Minisztériumba jóváhagyásra.

A curriculum tartalmazza:
1. a kurzus 2 szakaszában tanítandó tárgyak „kínálatának” és sorrendjének leírását,
2. az egyedi tárgyak/blokkok tartalmának és számának áttekintését, tanításuk és mi

nősítésük módját,
3. a választható tanulmányok részletes leírását,
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4. a tanítási gyakorlat szervezésének és tervezésének fő irányelveit,
5. a főtárgyakhoz kapcsolódó lehetséges kiegészítő kurzusok leírását,
6. A vizsgák szabályozását:
a) vizsgaidőszakok
b) vizsgakövetelmények és vizsgaformák, „kiváltási” lehetőségek, tanításban való 

részvétel, valamint csoportos és egyesített vizsgák,
c) vizsgák, pótvizsgák, lehetséges visszaélések a vizsgán, ezek elleni szankciók,
d) részvizsgák lehetősége bizonyos tárgyakból, ezek értékelése,
e/ külső vizsgáztatók részvétele,
7. a creditátváltás és a mentességek szabályozását.
Mindezt úgy kell meghatározni, hogy a tanítás végleges formáját és tartalmát a tanárok 

és az adott tanítási egység hallgatói együttműködve tudják megszervezni! Az egyes ta
nárképzők tanulmányi előírásainak -  éppen az átjárhatóság biztosítása érdekében -  
meg kell felelniük más intézmények hasonló szabályainak.

A Tanárképzők Egyesített Tanácsának meghallgatása után a minisztérium engedé
lyezhet bizonyos eltéréseket a normáktól innováció esetén. Az engedély kiadásakor a 
minisztérium meghatározza a jelentések időpontját és formáját.

Azt mondhatjuk, hogy elméletileg az itt szervezett végzettség feljogosítja és képessé 
teszi a tanárt arra, hogy minden évfolyamon /1 -10 oszt./ minden tárgyat taníthasson, de 
gyakorlatilag csak azokat a fő tárgyakat tanítják 1-10. osztályig, amelyeket a főiskolán 
főtárgyként választottak. Legtöbben 3-4 tárgyat tanítanak.

Felvétel és hallgatók

A felvételi vizsga tulajdonképpen azonos a felső középiskola egyik záróvizsgájával, 
ahogy ezt az előzőekben jeleztük. Mivel sokan jelentkeznek ezekre a főiskolákra, bizo
nyos korlátozásokat léptettek életbe.

A hallgatói helyek 25%-át a felső középiskolák valamely záróvizsgája alapján töltik be 
A maradék 75%-ról maguk az intézmények döntenek, de a főiskolák között van egy meg
állapodás, melyet mindannyian figyelembe vesznek:

-  a záróvizsga eredménye,
-  munkatapasztalatok,
-  iskolalátogatás,
-  külföldi tartózkodás,
-  gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatok/ifjúsági centrum, cserkészmozgalom/.
A hallgatók 1/3-a férfi, 2/3-a nő. A hallgatók 65%-a fejezi be tanulmányait a hivatalosan 

előírt idő alatt, 75%-uk végzi el sikeresen a kurzust /ami ugye azt jelenti, hogy 25%-os a 
lemorzsolódás/. Meglehetősen nagy az idősebb hallgatók /18 év felettiek/ száma, aránya. 
Lehetőség van a nem szokványos tanulmányi hátterű, pl. külföldi hallgatók felvételére is, 
ha a dán nyelvű oktatásban részt tudnak venni. Nincsenek pontos adatok a hallgatók 
társadalmi hátterére, de a tanárképzés hagyományosan „társadalmi felemelkedést" biz
tosít. /A középiskolai tanárképzés esetében a 6 év szaktárgyi tanulást követi egy 7. év, 
mely iskolai gyakorlat, míg a népiskolai tanárképzésben -  ahogy bemutattuk -  a képzés
4 éve alatt párhuzamosan folyik a pedagógiai és szaktárgyi képzés és a gyakorlat./

Igazgatás

A főiskolák irányítását az 5-15 fős, a helyi érdekeket képviselő testület végzi /a városi 
elöljáróság, szakszervezetek, a felső középiskolák, a helyi elemi és alsó középiskolák 
elismert személyiségeiből/. Ez a testület „őrzi”, „védi” az oktatási intézmény érdekeit, dönt 
az intézmény külső munkáiról és a hosszútávú fejlesztésről. Ugyanakkor felelősek az in
tézmény működéséért, beleértve a költségvetést is. A rektor az intézmény napi működé
séért felelős. Oktatói és hallgatói tanácsok felállítását most tervezik.

Az intézmények gazdálkodása

A költségvetés az aktív hallgatók számától függ, azaz azon hallgatókétól, akik a hiva
talosan megadott idő alatt teszik le az előírt vizsgákat. 1992-ben a hallgató-tanár arány
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10:1 volt. Egy hallgató teljes költsége 1992-ben 50 ezer DKK/év. Ebből finanszírozzák 
az oktatást, a különböző segédanyagokat, a tanítási gyakorlatot, az igazgatás költségeit. 
Az intézmény körülményein és feltételein múlik, hogy mennyit költenek az épületre, ta
karításra, energiára, bérlemények fenntartására, üzemeltetésére. Általában a költségve
tés 80%-a megy el a fizetésekre, a maradék 20%-ból fedezik a működési költségeket. 
Az intézmények átcsoportosíthatnak bizonyos összegeket a fizetési keretből a működés
hez, de fordítva ez nem lehetsége.

Továbbképzés -  tanárok továbbtanulása

A továbbképzés igen elterjedt, állami finanszírozású. Számtalan formája van. A tovább
képzés legfontosabb célja, hogy a tanárokat segítse a tantervi és társadalmi változásokat 
követni. A továbbképzések leggyakoribb formái:

1. a Dán Királyi Pedagógiai Főiskola kurzusai, ezek hálózata az egész országra kiter
jed, a továbbképzések tartalmáról és kivitelezéséről a nemzeti és a helyi igények figye
lembevételével döntenek,

2. a tanárképző intémények kurzusai,
3. iskolákban folyó továbbképzések /egy vagy több iskola részvételével, az igényeknek 

megfelelően/.
A középiskolai tanárok továbbképzéséről vagy a szakmai szervezetek /pl. az Angolta

nárok Országos Egyesülete/, vagy a minisztérium gondoskodik. Korábban a tanárképző 
intézmények oktatóinak továbbképzéséről az országos szakfelügyelő, a minisztérium és 
a szakmai szervezetek gondoskodtak. Az 1991 -es törvény azonban eltörölte a szakfelü
gyelői posztot. A főiskolai igazgatók és a főiskolai oktatók szakszervezete javaslatára 
ezért létrejött egy Továbbképzési Iroda, melyhez továbbképzések anyagi támogatásáért 
lehet fordulni. A továbbképzések manapság leggyakoribb témája mind a tanárok, mind 
a tanárképző oktatók esetében az integrált tantárgyak. Külföldi tanárok is részt vehetnek 
továbbképzésben, de önköltséges alapon.

Kitekintés

Az idegen nyelvek tanításán kívül a dán tanárképzési törvénykezésnek nincs különö
sebb nemzetközi aspektusa. A dán tanárképzős hallgatók valódi képzési csereprogra
mokban szinte alig vesznek részt, rövid külföldi tapasztalatszerzésre, látogatásra van
módjuk.

Mind a 18 főiskola tagja egy vagy több nemzetközi szakmai szervezetnek. Nemrégiben 
felmerült, hogy a képzős hallgatók külföldi szakmai gyakorlatát is el lehessen fogadni /a 
kötelező tanítási gyakorlat a dán képzés egyik sarkalatos pontja/. Ma gyakorlatilag a fő
iskola főigazgatóján múlik, hogy a külföldi gyakorlatot elfogadja-e. A dán oktatási minisz
térium szorgalmazza, támogatja a nemzetközi programokban való részvételt.

Továbbgondolásra érdemes témák összefoglalás helyett

Az előzőekben elemzettek alapján talán nem nehéz a következőkre ráirányítani az ol
vasó figyelmét, amit

egyenként is érdemes lenne kutatás tárgyává tenni:
1. Á dán kormány és oktatásirányítás már több éve nemcsak felismerte, de a gyakor

latban mindent meg is tesz az oktatás minden formájának színvonalas emeléséért, mely 
az ország versenyképességét közvetlenül is segíti.

2. A dán kormány valamennyi iskolafokot es képzési szintet törvényileg szabályoz.
3. Az egységes /komprehenzív/ általános iskola /6-16. év/ az alapozás minden felada

tát képes teljesíteni. A 10. osztály után vizsga tehető, mely a továbblépés során válik/hat 
fontossá. Az osztálytanító-rendszer, a speciális oktatás igen tág keretek között jól szol
gálja a homogén-humanista iskolát.

4. Tantervet /curriculumot/ az iskola készít, de a tanári szabadság tág teret biztosít az 
egyéni és csoport érdekek jobb figyelembevételére.
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5. A középiskolákba beiratkozok aránya az adott korosztály 90%-a, de csupán 75%-uk 
végez eredménnyel.

6. A felsőoktatást az állam finanszírozza, de vannak helyi és magán intézmények is. 
A felsőoktatáshoz vezető út nagyon sokféle lehet. A rendszer nyitott. A hallgatói létszám 
az adott korosztály 15%-a, de a kb. 25%-os lemorzsolódás jelzi,hogy a diplomához ve
zető út erőfeszítést követel az egyéntől. Egy ilyen arányú lemorzsolódás annak ellenére 
van így, hogy a felsőoktatásban is a „segítés” szervezett rendszere igen kiterjedt. A fel
sőoktatásban a képzési idő racionális mérséklése figyelhető meg. Az elmúlt időszakban 
nőtt a rövid/ebb/ kurzusok aránya. Érdemivé vált a termelő-üzleti szféra /iskola/ és a fel
sőoktatási intézmények együttműködése. Az egyetemek autonómiája teljes, a főiskolá
kon részben korlátozott, hisz a törvények és rendeletek részletesen szabályozzák a fő
iskolai munkát. Ezt elsősorban az átjárhatóság miatt teszik. A felvételi keretszámot /a ta
nárképzésben/ a munkanélküliség /2-5%/ nagyobb arányú elkerülése miatt alkalmazzák.

7. Megoldott a felnőttoktatás. A társadalom fele, minden harmadik felnőtt tanul. Mind
ebben jelentős a népfőiskolák szerepe. A munkanélküliség megelőzésére kiegészítő és 
továbbképző tanfolyamok indítása folyamatos. Évente negyedmillióan vesznek benne 
részt. Mindezt szintén törvény szabályozza, többnyire állami garanciákkal. Mégis van lét- 
jogosultsága az önköltséges kurzusoknak is.

8. sikerült az oktatói tanácsadás teljes rendszerét kiépíteni Dániában, melynek kere
tében a végzés után 2 éven át követik a gyerekek fejlődését.

9. A dán tanárképzési gyakorlat több ponton figyelemreméltó eredményét érdemes to
vábbgondolnunk:

a) Tövényi összhang az iskola és tanárképzés között. Valamennyi iskolatípusra önálló 
tanárképző intézmények készítenek fel. Olyan főtárgy („szak”) hirdethető meg a képző 
intézményben, mely tantárgy szerepel az iskolában.

b) A szabályozás alapvetően központi -  ami talán nem így élt bennünk. („Egy főiskolai 
tárgy módosításához nem kell parlamenti vita" -  utal a szabályozás meghatározó szere
pére.) A helyi autonómia az iskolaszék és a tanári szabadság útján valósul meg.

c) A képzési idő két -  /egy általános/abb/ és egy szakosodó jellegű/ -  részre tagolódik. 
A 20 hetes gyakorlat is jelentősen több, mint a hazai tanító- és tanárképzés gyakorlatá
ban.

d) Jelentős feladatot jelent a dán tanárképzési hagyomány értékeinek megőrzése az 
internacionalizálódó nevelés és tanárképzés közepette.

JEGYZET

(1) The Training of Teachers for the Folkeskole /municipal primary and lower secondary scho
ol/. Undervisnings mimsteri, Ministry of Education, 1993.

(2) Order on the Training of Teachers for the Danish Folkeskole Order No. 261 of 15 April 
1992. Ministry of Education. 1993.
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A Skarupi Állami Tanítóképző 
Főiskola óraterve

Tanárképzés a skarupi tanítóképző főiskolán

A dán általános iskolai tanárok nincsenek oly korlátoknak kitéve az oktatási 
szakértelem szempontjából Dániában, mint más országokban, ahol erős a speci
alizálódott képzés. Formailag ugyanis jogosult tanítani minden általános iskolá
ban. Ez az úgynevezett „egyenlő tanár" elv, ami magába foglalja, hogy minden 
iskolában van egy tanári vezetőség, akik felelősséget vállalnak a feladatok meg
osztásában az iskola tanárai között, tekintettel az egyén szakmai képzettségére, 
érdeklődési területére, és tapasztalataira. Az „egyenlő tanár" elv azt is eredmé
nyezi, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tanárképzésre.

Az oktatás egységei és céljai
Az oktatásnak egyik oldalon össze kell egyeztetnie a magas szakmai minőséget a ma

gas pedagógiai szaktudással. Ezért kell az oktatás három egységét, a pedagógiai sza
kokat, az iskolai tantárgyakat és a gyakorlatot integrálni, és a tanítóképző és a gyakorló 
iskolákban folyó oktatásnak hozzájárulnia az átfogó tanárképzéshez.

Másik oldalon a tanári képzettség nemcsak az anyag birtoklásának képzése. Tudni 
kell együttműködni a munkatársakkal, a tanulókkal, szülőkkel és az iskola vezetőségével, 
az oktatás széles körű jelentésében, megtervezésében, megszervezésében, megvaló
sításában és értékelésében. Ezért helyezünk hangsúlyt arra, hogy mind a hallgatóknak, 
mind a tanároknak legyen tényleges befolyásuk, és ezzel „társfelelősségük” az oktatás 
részletes kidolgozásában, nemcsak az irányító szervezetekben való részvételen keresz
tül, hanem az egyes csoportokban, az egyes tantárgyakban és szakmaközi folyamatok
ban is.

Az oktatás megszervezése

Az oktatás alapját az órarend elkészítése képezi, mely a szakmai és szakmaközi órák 
számát jelenti. De az oktatásnak sok más dologból is kell állnia. Ez lehet például csopor
tos oktatás, egyetemi előadás, szakmaközi kapcsolat, vagy olyan csoportos projekt mun
ka, ahol a tanár az útmutató. A hallgatók és tanáraik közösen tervezik meg a lehetősé
geken belüli legcélravezetőbb formát, ez az a közös keret, amit mindenki elfogad. A ve
zetőség feladata megszervezni a félévi terveket, így biztosítható a lehető legkevesebb 
kötöttség a tanárok és a hallgatók számára.

A tanulmányi anyag egyes részeit a hallgatóknak önálló munkával kell elsajátítaniuk.
A főiskola vezetősége a rektori javaslat alapján jóváhagyja a különböző tevékenységek 

időbeli beosztását (keretterv), a rektor által kidolgozott tantárgyi és időbeosztás rendjével 
együtt.

A rektor csoportosítja a hallgatókat.

Útmutatás

A felkérés után a tanárok nagymértékben segítik a hallgatókat. Útmutatás adható a 
hallgató önálló munkájával kapcsolatban tanítási időn kívül -  ezen belül esetleg egyéni 
témákban, vagy a gyakorlat előkészítésében -  a hallgató egyéni munkájával együtt, mely 
más tantárgyakkal van kapcsolatban, amennyiben úgy látszik, hogy a hallgató nehézsé
gekbe ütközik munkája során.
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Óralátogatási kötelezettség

A gyakorlatokon 100%-os az óralátogatási kötelezettség, a gyakornokot ebben az 
esetben tanárnak tekintik.

Az általános szabály egyébként az, hogy nem kötelező látogatni az órákat a főiskolán, 
de óralátogatási kötelezettség lehet egyes órákat tekintve, pl. gyakorlattal, szakkörökkel, 
vagy más eseményekkel kapcsolatban, mely megköveteli az áttekintést, vagy felment a 
vizsgaanyag egy része alól.

Felmentések

A hallgató részleges vagy teljes felmentést kaphat a tantárgyból, amennyiben orvosi 
igazolással bizonyítja, hogy a hallgató egészségi okból kifolyólag nem látogathatja az 
órát.

Felmenthető a hallgató az egyik választott tantárgyából, ha az készségtantárgyi, vagy 
zenei és újat választhat helyette ha kívánja.

Felmenthető a hallgató az egyik szaktantárgyából, de másikat kell választania helyette. 
Gyakorlat, vagy ezen belül pedagógiai szakkör alól nincs felmentés.

Különleges elbírálások

Amennyiben a hallgatónak orvosi igazolása van, hogy az órákon nem vehet részt, kér
het egyéni elbírálást, pl. több, mint négy év alatt fejezheti be tanulmányait.

Felmentés korábbi tanulmányok alapján

A hallgató felmentést kaphat az oktatás egy része alól, amennyiben dokumentálható, 
hogy a tanuló a tanulmányok kezdetén, vagy nemzetközi csereprogram keretén belül 
megszerezte a megfelelő minősítést.

A befejező gyakorlati szakaszban nem fogadható el a korábbi gyakorlati tapasztalat. 
A kérelmet a tanév megkezdése előtt be kell adni.

A tanév

A tanév augusztus 1 -tői július 31-ig tart.
A hallgatóknak minden félév elején be kell iratkozniuk. Ez azokra a hallgatókra is vo

natkozik akik nem végeztek a negyedik év végére.
Legkésőbb szeptember 1-ig, illetőleg február 1-ig kell beiratkozni.

Évismétlés

A hallgató a tanulmányai során minden évfolyamot egyszer ismételhet, de az összta- 
nulmányi idő az államvizsga letétele előtt nem haladhatja meg a 6 évet.

Halasztás

A rektor 2 év halasztást adhat a hallgatónak. Normál esetekben egy tanév után egyszer 
lehet halasztani.

I. rész

A tanítóképzés I. része négy félévet -  négyszer 20 hetet -  foglal magába, mely tartal
mazza mind a főiskolai oktatást, mind az önálló munkát, a gyakorlatot és a vizsgaidősza
kot.

A képzés I. részének célja, hogy széles körű egyetemes alapot adjon az oktatási te
vékenységről, és ugyanakkor hozzájáruljon a pedagógiai szakértelem megszerzéséhez.
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Az elv az, hogy a dán általános iskolákban feltételezik, hogy a tanár mint osztályfőnök 
ellátja a feladatokat, egy sor tantárgy tanítását az első osztálytól felfelé.

Ezért tartalmaz az alapképzés sok tantárgyat és szakterületet, melynek a gyakorlattal 
együtt hozzá kell járulnia több cél eléréséhez:

-  az általános iskola szakmai csoportjainak széles korú ismerete, melynek jelentősege 
megvan mind az egyes tantárgyak szerepének kiértékelésében, a célok teljesítése vé
gett, mind a tanárok „team-work” munkájában és a tantárgyak közötti együttműködésben,

-  jól megalapozott bevezetés az általános tanári feladatokba és ehhez a pedagógiai.
pszichológiai és szociológiai háttér;

-  személyes fejlődés, mely az alapos szakmai és pedagógiai tudáson, magatartáson 
és értéknormán keresztül fokozatosan alapot ad egy kvalifikált és önálló állásfoglalásra 
és az iskolán kívüli, illetve az oktatásban felmerülő problémák kiértékelésére.

Ez mind továbbfejlesztendő az oktatás II. részében.

A tantárgyak
A képzés első szakaszában a tantárgyak látogatása kötelező minden hallgató számá

ra, kivéve azt a három tantárgyat -  zene, testnevelés és képzőművészet amelyekből 
a tanulóknak kettőt kell választaniuk.

A hallgatóknak tanulmányuk megkezdése előtt ki kell választaniuk a tantárgyakat. Az 
ének szakot választóknak ugyanekkor kell választaniuk hangszert is.

Normál esetekben a választás megváltoztatására az első félév előtt van lehetőség, 
amennyiben még van hely a másik csoportban.

tantárgy 1. 2. 3. 4. munkaóra
(hallgatói)

oktatás
(óra)

pedagógia X X X X 330 160
pszichológia X X X X 330 160
dán X X X X 380 180
hittan — X X X 310 150
írás X X — — 80 40
retorika X X — X 80 40
történelem/
társadalomismeretek X X — — 230 1 1 0

számtan/matematika X X — — 280 130
természettudomány X X X — 330 160
zene X X X X 270 1 2 0

testnevelés X X X X 270 130
képzőművészet X X X X 310 150
tárgykör — — X — 1 1 0 60
gyakorlat — X X — 330 160

A tantárgyak féléves megoszlása az 1992. tanévben

Pedagógiai szakterület

A pedagógiai szakterület a következő tantárgyakat foglalja magában: pedagógia, pszi
chológia, általános didaktika, pedagógiai szakosodás a felnőttoktatással.

A pedagógiai tantárgyaknak összefüggésben kell lenniük a gyakorlattal és a tanárkép
zés más területeivel, melyeknek fel kell készíteniük a hallgatókat:

-  állást foglalni a nevelés, az oktatás és a művelés kérdéseiben, ezen kívül arra, hogy 
tanári működése a tanulók, a szülők, a munkatársak és az intézmények kapcsolatában 
a legmegfelelőbb legyen;
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-  megtervezni, kivitelezni és értékelni tudja az oktatást, és más tanári feladatokat a 
változó családi, iskolai és társadalmi feltételek mellett;

-  megértse és figyelemmel kisérje az egyes tanulók és tanulócsoportok elvárásait az 
oktatási rendszer és a társadalom követelményeivel szemben.

Pedagógia

A tantárgy célja:
A cél, hogy a hallgatók oly betekintést nyerjenek a pedagógiai filozófia és történelem, 

az oktatástörténelem, a pedagógia szociológia és az oktatási politika terén az iskolai tör
vényhozással együtt, hogy készek legyenek:

-  elemezni és értékelni a pedagógiai elméleteket, és a tanulócsoport, az oktatásszer
vezés és a tanítási módszerek kiválasztásának elveit;

-  megvitatni a pedagógiai kérdéseket, a különböző tartalmak értelmezésével;
-  állást foglalni és dönteni a tanításról, a nevelésről, ezenkívül a gyermekek nyelvi és 

kulturális kisebbségéről.
A tantárgy témája:
A téma a hallgatókkal együttműködve kerül kiválasztásra olymódon, hogy mint az 

egész magába foglalja:
-  a pedagógiai filozófiát, az etikát, a társadalmi-, humán-, és művelődési nézeteket;
-  a nevelés és az oktatás történelmét, ezenkívül a nevelés szociológiáját, a nevelési 

mintákat és normákat, a gyermek és ifjúsági fejlődési feltételekkel;
-  az iskola tevékenységének jogi alapját, ennek módosítását, értékrendszerét és tár

sadalmi feltételeit;
-  a fejlesztéseket és a fejlesztési irányvonalakat az oktatási intézményekben;
-  a tanár részvételét az iskola, a szülők és a körülvevő társadalom közötti együttmű

ködésben.
Ezt a munkát olymódon kell megszervezni, hogy a hallgatóval a megbeszéléseken, a 

közös feladatok megoldásán és az önálló tanulmányokon keresztül kifejlődjön a szemé
lyes, professzionált tanári identitás.

Értékelés:
Vizsgafeladatként a hallgatónak írásos dolgozatot kell leadnia egy általa választott és 

a tanár által jóváhagyott témában. A szóbeli vizsga anyaga a dolgozat, ennek megvédé
se.

Pszichológia

A tantárgy célja:
A cél, hogy a tanulók
-  saját maguk számára szélesebb ismereteket szerezzenek, kifejlesszék a beleélési 

képességüket és képesek legyenek mások valóságképének, viselkedésmódjának es 
cselekvési lehetőségeik megértéséhez, eltérő életfeltételek és kultúrák mellett;

-  megszerezzék a cselekvési felkészültséget, mely lehetővé teszi mind az egyéni és 
közös, mind az aktuális és fejlődésorientált érdeklődést, ezáltal képesek legyenek meg
érteni a pszichológiai problémákat és az ezzel összefüggő fogalmakat, módszereket, el
méleteket, metaelméleteket és empirikus eredményeket;

A tantárgy témája:
A tartalom úgy kerül kiválasztásra, hogy mint egész magába foglalja:
-  a pszichológia pedagógiailag lényeges kérdésfelvetéseinek széles fejezetét és az 

ezzel összefüggő fogalmakat, módszereket, elméleteket és empirikus eredményeket;
-  a kölcsönös összefüggés az egyén és a csoport, a természet és a társadalom között;
-  az élet alakulását;
-  a tudományelméleti nézőpontokat.
Munkamódok és források:
A pszichológiai kérdésfelvetések gyakorlati és elméleti munkát adnak és bevonják ki

váltképp a tudományos forrásokat, de ugyanakkor a művészetet, irodalmat, filmet a hall
gatók saját megfigyeléseivel.
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Értékelés:
Szóbeli vizsgát kell tenni a tanár által korábban jóváhagyott, egyénileg választott té

mából.

Általános didaktika

A tantárgy célja:
A cél az, hogy a tanuló megszerezze azt a hozzáértést és tudást, mely kapcsolódik a 

tanítás megtervezéséhez, megszervezéséhez, véghezviteléhez és értékeléséhez, és azt 
a tanári tevékenységet, mellyel

-  mind rövid, mind hosszútávon is választani tudjon tanulócsoportot, tekintettel az is
kola működési szabályzatára, az oktatás célkitűzéseire és a tanulók beleszólási jogára;

-  választani tudjon célravezető munka-, oktatási- és szervezeti formákat;
-  kritériumokat állít maga elé az oktatási anyag kiválasztásáról és előállításáról;
-  tudja az oktatást differenciálni és értékelni, tekintettel a tanulók és a tanárok fejlődési 

lehetőségeinek elősegítésére;
-  vázolni tudja a tanítás tartalmát, a művelődéselméleti, tudományelméleti és oktatász- 

szociológiai nézőpontok bevonásával;
-  feldolgozza a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat a szakdidaktikai mérlegelé

sekkel és az oktatás egyéb területeinek tudományával és módszereivel.
A tantárgy témája:
A tantárgy karakterével megegyezően választandó ki a tartalom, mely a hallgatók és 

tanáraik együttes munkája.
Magába foglalja:
-  az iskola feladatait. Összefüggés a gyermekek növekedési feltételei és a társadalom 

kihívásai között;
-  az iskolát, mint tanítóközeg, intézmény, szervezet, gazdasági és döntési folyamat;
-  a tantervelméletet. A tanulócsoport kiválasztásának kritériumai;
-  a tanítást és az oktatást, a szakmaiságot és a tudást. Tekintettel a tanulók eltérő fel

tételeire és tapasztalataira. A tanítás megtervezésének és megszervezésének általános 
elvei, ezenbelül az oktatás előkészítése az iskola fizikai keretein belül;

-  a szemléltető anyag kiválasztásának kritériumait a különböző oktatási- és munka
formák viszonyában, ezen belül a tanár saját maga által készített szemléltető anyagait;

-  a demokratikus folyamatot, ezen belül a tanulók bevonását az oktatás megtervezé
sébe és megszervezésébe az osztály egyéb munkáival együtt;

-  az egyes tanár munkáját, ennek feltételeit. Együttműködés a munkatársakkal és szü
lőkkel, részvétel a pedagógiai fejlesztőmunkában.

A tartalom megszervezése a hallgatók gyakorlati és tanulmányaik egyéb tantárgyainak 
tapasztalataihoz kötött és egy szorosabb együttműködésre törekszik a szakdidaktikus 
kérdésfelvetéssel a hallgató szaktantárgyában, (összevetés: Oktatási Szabályzat 6. pa
ragrafus 2. bekezdés.)

A tartalom kiegészíthető a tudományelméleti és művelődéselméleti nézőpontok bevo
násával és azzal, hogy a témaköröket a történelmi és társadalmi helyzetek összefüggé
seiben vizsgáljuk.

Értékelés:
A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató beszámoljon egy tervezett és esetleg jól 

kidolgozott feladatáról. A témát előzőleg el kell fogadtatni.
A vizsga szóbeli elbeszélgetés, melynek kiindulópontja a beszámoló. Az osztályzat az 

írásos beszámoló és a szóbeli vizsga együttes értékelése.

Pedagógiai szakosodás

A tantárgy célja:
A cél, hogy a hallgató kész legyen összegzést végezni a mérlegelés hátterével és az 

oktatás pedagógiai pszichológiai, szociológiai, dodaktikai és szakdidaktikai tartalmának 
hozzáértésével, és összekapcsolni ezeket a rendkívüli jelentőségű érték- és tudo
mányelméleti kérdésekkel.
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A szakosodás egy közös és egy egyénileg választott témából áll.
Az általános speciális tanári feladatok mélyreható tanulmányozása során a hallgatók

nak széles körű és megalapozott ismereteket kell megszervezniük és e feladatok meg
oldását:

-  a fejlődési dimenzió bevonásával, mellyel a tanári feladatok tanulmányozhatók a ta
nulók korának, fejlődésének és életkörülményeinek szempontjából;

-  a didaktikai dimenzió bevonásával, mellyel a tanári tevékenységek tanul
mányozhatók mind szociális, mind oktatási feladatok szempontjából;

-  a differenciáló dimenziók bevonásával, mellyel a tanári feladatok tanulmányozhatóak 
az osztály egysége és a tanulók különbözősége, ezen belül az idegen nyelvet beszélő 
gyerekek kapcsolatai szempontjából,

-  az együttműködési dimenzió bevonásával, mellyel a tanári feladatok tanul
mányozhatók a gyerekekkel, a szülőkkel, a kollégákkal, a vezetőséggel és az intézmény 
egyéb együttműködő feleivel folytatott együttműködés szempontjából.

Ezen a közös alapon és a helyileg kidolgozott témák tanulmányozásával kapcsolatban 
a hallgatók önállóan vagy másokkal együttműködve dolgozzák ki a tanulmányi területet. 
A munka során a hallgatóknak szaktudást kell szerezniük, hogy kielemezzék, értékeljek 
és megoldják a feladatokat, tekintettel az oktatás fejlesztésére és más tanári tevékeny
ségekre.

A közös téma

A tantárgy témája:
A szakosodás közös témájában egy iskola megváltoztatásának krtikus elemzései kell 

elvégezni.
Egy ilyen jellegű elemzés során a hallgatók a tanárral együtt döntenek arról, hogy mi

lyen tartalmú területekhez kötik a tanulmányt.
Például ezek tartozhatnak bele:
-  a tanári feladatok egy több kulturájú iskolában, ahol tulajdonképpen a tanulók kultu

rális, szociális különbözősége miatt a tanár különleges kötelezettségeket szab ki;
-  a tanári feladatok különböző osztályszinten, ahol tulajdonképpen a tanulók egyéni 

fejlődésében észlelhető eltérés szükségessé teszi az egyén figyelembevételét az oktatás 
szervezése és végrehajtása során;

-  a tanári feladatok az iskolával, mint kulturális intézménnyel kapcsolatban a helyi tár
sadalomban, ahonnan a gyermekeknek és a felnőtteknek is élettapasztalataik egy lénye
ges része származik;

-  az osztályfőnöki feladatok a tanulókkal, kollégákkal és a vezetőséggel együttmüköd- 
ve;

-  az osztályfőnöki feladatok a szülőkkel és a hatóságokkal együttműködve.
A munkát ügy kell megszervezni, hogy a hallgató elsajátítsa az iskolai aktuális mun

kafeltételek és a pedagógiai/pszichológiai kutatások ismeretét, mely megvilágíthatja az 
iskolai tevékenységek fejlesztésének további alapját.

A munkát úgy kell megszervezni, hogy a hallgatók csoportja lehetőséget kapjon a té
mák önálló feldolgozására és kidolgozzanak egy, vagy több feladatot, melyeket a csoport 
ezután összegyűjt további tanulmányozásra.

A tanulmányok során a hallgató összeállít egy tanulmányi lapot, mely a közös témát 
hivatott bemutatni. A feladat-témákat az érintett tanárnak kell jóváhagynia a tanulmányi 
a lap alapján.

A hallgatót szóbeli előterjesztése(i) alapján értékelik: megfelelt/nem felelt meg.
A tanárok javaslata alapján a rektor dönt, hogy a csoport vizsgázhat-e írásban.

A választott téma

A hallgató által választott és a tanár által jóváhagyott témát mélyrehajtó tanulmányként 
kell feldolgozni.

A hallgatónak meg kell felelnie a közös témán, mert csak ezután vizsgázhat az általa 
választott témából.
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A vizsgán való részvétel feltétele egy beszámoló kidolgozása. Ebben ismertetni kell a 
téma kapcsolatát a tanári tevékenységgel és áttekintést adni arról, hogy dolgozta fel a 
hallgató a kiválasztott téma problémakörét, mi az állásfoglalása azokról az elméletekről 
és módszerekről, melyeket a téma megvilágosításához választott.

A vizsga egy mélyreható elbeszélgetés az írásos beszámoló alapján.
Az osztályzatot az írásos beszámoló és a szóbeli vizsga értékelése adja.

Gyakorlat

A gyakorlat célja:
A cél, hogy a hallgató az iskolában ahol a gyakorlatát tölti és a gyakorló tanárok, a 

hallgatók és a főiskola közötti együttműködésben, a tanításon és az ehhez kapcsolódó 
útmutatási gyakorlaton keresztül megszerezze:

-  az iskola feladatának, funkciójának és szervezetének megértését;
-  a tanári felelősségvállalás feltételeit és ügyeljen a tanár általános feladataira, ezen 

belül:
-  a tanulók, a szülők és a személyzet közötti együttműködésre,
-  a tanár szociális feladataira,
-  az osztályfőnöki különfeladataira és
-  a tanár feladataira az iskola további fejlesztése érdekében,
-  az önállóság és együttműködés készségét az oktatás másokkal folytatott tervezésé

ben, kivitelezésében és értékelésében.
A gyakorlat időtartama:
A gyakorlat összesen 20 hétből áll, az első és második tanévben 4-4, a harmadik és 

a negyedik tanévben 6-6 hét. A gyakorlat szerves része a hallgatók képzésének.
A gyakorlat általános célja:
A gyakorlatnak kettős célja van:
-  a hallgató bevezetése és a tanítási készség begyakorlása;
-  a hallgató bevezetése és a lehető leghosszabb idejű részvétele a tanári munka szé

les területén belül, a képzésen felül.
Mindkét terület tartalmazza úgy a gyakorlást (gyakorlati órák) a kapcsolódó útmuta

tással, mint a hallgató tulajdonképpeni képzését (gyakorlati tanórák).
Gyakorlati tanórák:
A gyakorlati tanórák, melyek több gyakorlati csoport összegyűjtésével történnek, 

összesen 20-40 órát tesznek ki az összegyűjtött gyakorlati órákból. A legtöbb órát a har
madik és negyedik tanév gyakorlataival kapcsolják össze.

Ez tartalmazza pl. a gyakorlóiskola oktatási- és munkaformáit, az iskola-otthonegyutt- 
működés kihívásait, a tanár munkatársaival való együtműködését, a könyvtárt mint szol
gáltatószervet, az iskola vezetőségi struktúráját, az iskola beiskolázási rendjét és a dánt, 
mint második nyelvet tanuló diákok oktatását.

A gyakorlóiskolai és a főiskolai oktatás tehát jónéhány közös témakört tartalmaz, a gya
korlóiskolai tanítás konkrét kiindulási pontot jelent az érintett gyakorlóiskolában, és a hall
gatóknak át kell élniük, hogyan és miért úgy rendezkedett be az iskola, ahogy ezt tette.

Hogy a gyakorlóiskolai és főiskolai elméletek és gyakorlatok az oktatás egészét tegyék 
ki, a tanárok kötelezettsége a kölcsönös együttműködés.

Gyakorlat az első tanévben:
Az első tanévben 4 hetes a gyakorlat, melyet az egyik, vagy több kijelölt gyakorló isko

lában kell letölteni.
A gyakorlati idő elteltével a hallgató véleményezést kap a gyakorlóiskolától, hogy a 

hallgató mennyire alkalmas a gyerekek tanítására. A véleményezés, bizonytalan/nem bi
zonytalan, a következők egészének értékelése alapján adható: a hallgató kapcsolata a 
gyerekekkel és az egyéb jelentős tanári tevékenységekkel.

A hallgató gyakorlati oktatója adja a véleményezést az iskola vezetőjének felelős
ségével, a véleménynek megalapozottnak és a hallgató konzulense által figyelemmel ki- 
sértnek kell lennie.

A véleményezést közölni kell a főiskolával, így követhető a további tanulmányi útmu
tatás.
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A véleményezés útmutatás a hallgató számára, semmilyen tanulmányi szankciót nem 
von maga után.

Gyakorlat a második tanévben:
Második évben a gyakorlati oktató jóváhagyásával választhatja ki a hallgató a gyakorlat 

helyét, ami lehet más általános iskola, szabad- és középiskola, ifjúsági vagy felnőttokta
tási központ, vagy külföldi gyakorlat.

Normál esetben egész kevés gyakorlati tanóra kapcsolódik a másodéves gyakorlat
hoz.

Amennyiben a gyakorlatot külföldön tölti a hallgató, az Európa Közösség Tagállamai 
és az Északi Államok közül kell választania és törekednie arra, hogy a gyakorlatot ugyan
olyan feltételek mellett végezze, mint Dániában.

Amennyiben a hallgató a fent nevezettektől eltérő iskolát akar választani, legyen az 
munkaügyi terület, szervezeti, gazdasági és jogi, megteheti saját felelősségére. A tartóz
kodási formát és tartalmat a gyakorlati oktatónak előzetesen jóvá kell hagynia, hogy a 
későbbiekben lehetőség legyen a hallgató és az iskola beszámolójának elfogadására.

Gyakorlat a 3. és 4. tanévben:
Mindkét tanévben 6 hetes a gyakorlat és az egyik, vagy több kijelölt iskolában kell le

tölteni.
Gyakorlati okokból a hallgatókat szaktantárgyi csoportokba osztják és ugyanabba az 

iskolába kerülnek a 3. és a 4. tanévben is.
Mindez célszerű, mivel szorosabb összefüggés teremthető a pedagógiai szakosodás, 

az általános didaktika, a szaktantárgy és a gyakorlat között. Mindhárom szakterület fel
tételezetten része a gyakorlatnak, ugyanígy feltételezhető a szoros együttmüködés a 
gyakorlóiskola és a főiskola között.

Az utolsó gyakorlati idő leteltével a gyakorlóiskola állást foglal, hogy a hallgató rendel
kezik-e megfelelő hozzáértéssel és készséggel, hogy oktatást és más tanári tevékeny
séget ellásson.

Az állásfoglalás megfelelt/nem felelt meg lehet.
Az állásfoglalást, melyet indokolni kell a hallgató részére, az iskola vezetője írja alá és 

adja át a hallgatónak a gyakorlati oktató jelenlétében.
Az állásfoglalást el kell küldeni a főiskolának.
A gyakorlaton való részvételről:
A főiskola befejezésének, azaz a záróvizsga letételének feltétele, hogy a gyakorlat az 

oktatási szabályzat és a tanrend szerint, mind formájában, mind időtartamában elfoga
dott legyen.

Az indokolt hiányzást (betegség, felmentés) mindig közölni kell a gyakorlóiskola veze
tőjével. Orvosi igazolás szükséges.

A gyakorlaton való részvétel hiánya esetén a hallgató 1 év múlva ismételhet, vagy meg
hosszabbíthatja tanulmányait.

Az igazoltan hiányzó hallgató lehetőséget kap a gyakorlat letöltésére, anélkül, hogy a 
hallgatónak kellene ezt megszerveznie.

Az általános iskolai tanárképzés oktatási szabályzata

I. fejezet
A képzés célja és szerkezete
1. paragrafus A tanárképzés célja,
1. hogy megszerezzék a hallgatók a szakmai és pedagógiai betekintést, az iskolai te

vékenység és más munka, ezenbelül az oktatás és a közvetítés gyakorlati feltételezéseit,
2. hogy a hallgatók az elméleti és gyakorlati feltételezések alkalmazásával gyakorlatot 

szerezzenek az együttműködésben és az oktatás megtervezésében, kivitelezésében és 
kiértékelésében,

3. hogy a hallgatók egyéni fejlődését elősegítse az önálló munka az anyaggal, az 
együttműködésen és a képzésük felelősségén keresztül, és

4. hogy a hallgatókat lelkesítse a tanítás és örömmel oktassák a gyerekeket és felnőt
teket.
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2. paragrafus A képzés 4 éves, mely I. és II. részből áll, mindkettő 2 éves.
2. bekezdés A képzés 20 hetes gyakorlatot tartalmaz.
3. bekezdés A képzés hossza a tanévek számát jelenti, amit a képzés megtervezése 

miatt kell rögzíteni. Egy tanév a nappali tagozatos hallgató egy éves munkája.
II. fejezet
A képzés témája:
3. paragrafus Az I. rész a következő tantárgyakat és területeket foglalja magába, ezek 

elvégzése a nappali tagozatos hallgatók 2 éves munkáját teszik ki:
1. Dán (norvég és svéd ismerettel/, írás, retorika, hittan és történelem/társadalmi is

meretek kb. 32%
2. Számtan/matematika és természettudomány kb. 18%
3. Pedagógia és pszichológia kb. 20%
4. Készségtantárgyak és zene kb. 20%
5. Gyakorlat kb. 10%
4. paragrafus A II. rész a következő szakokat foglalja magába, ezek elvégzése a nap

pali tagozatos hallgatók 2 éves munkáját teszik ki:
1)1. szaktantárgy kb. 30%
2) 2. szaktantárgy kb. 30%
3) általános didaktika és pedagógiai szakosodás kb. 25%
4) gyakorlat kb. 15%
2. bekezdés A főiskolák minden kötelező és ajánlott általános iskolai tantárgyat ajánl

hatnak szaktantárgyként.
5. paragrafus Azokon a főiskolákon, ahol a szaktantárgyak oktatása több évfolyam hall

gatói számára közös, az egyik szaktantárgy felvehető a második tanévben és egy. vagy 
több I. részes tantárgy befejezhető a 3. tanévben.

2. bekezdés Az erről szóló közelebbi szabályok a tanrend 20. paragrafusában rögzí
tettek.

6. paragrafus A hallgatóknak minden oktatott tantárgyban elméleti és gyakorlati jártas
ságot kell szerezniük a módszerek önálló beszerzésére, rendszerezésére, kiválasztásá
ra és közvetítésére az oktatás céljaival és a szakma igényeivel megegyezően.

2. bekezdés A hallgatóknak minden, az iskolákban tanított tantárgyból szakdidaktikai 
betekintést kell kapniuk, ez minősíti oktatásukat az iskola általános céljaival, a társadalmi 
fejlődés lényeges húzóerejével, a tanulók feltevéseivel és a fejlesztési lehetőségekkel, 
előfeltételekkel kapcsolatban. Továbbá a szemléltető oktatási- és segédanyagok értéke
lése, előállítása és alkalmazása terén kell minősíteni őket. Hangsúlyt kell fektetni arra, 
hogy ez a tantárgyi betekintés a pedagógiai tantárgyak és a gyakorlat összejátszásával 
legyen elérhető.

3. bekezdés A szaktantárgyak oktatása a gimnáziumi B-szintre épül, illetve más, ennek 
megfelelő képzettségnek.

4. bekezdés A szaktantárgyi képzésnek és a pedagógiai szakcsodásnak erősítenie 
kell a hallgatók szakmai hozzáértését -  a tudás tudományos szinten való alkalmazása 
nélkül -  és fokozottan képesítenie a kérdésfelvetések feldolgozására az iskola fejleszté
sének relációjában. Az összes tantárgyban és a szakosodásban is a hallgatók által vá
lasztót területhez kell kötődnie.

5. bekezdés Az összes oktatott tantárgynak kötődnie kell azokhoz a lehetőségekhez, 
amiket az új információtechnika nyújt.

6. bekezdés Minden tantárgy oktatása során hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a hall
gatók képesek legyenek egyedül és másokkal is együttműködni a különböző tantárgyak
ban szerzett tapasztalataitk koordinálásában.

7. bekezdés A főiskola tanrendjének 20. paragrafusában rögzítettekkel kapcsolatban 
biztosítani kell, hogy a hallgató a tanulmányai folyamán feldolgozhassa a tanári tevékeny
ség lényeges jelentőségének általános témáit, ezen belül az érintett etika, az emberi jo
gok és egyenjogúság, az iskola és az otthon közötti együttműködés kérdéseit, az iskola 
feladataival és lehetőségeivel együtt a jövő társadalmában.

8. bekezdés A hallgatók beleszólási jogát és közösségi felelősség tudatát az oktatás 
és a művelődés szervezeti, tartalmi és szervezési munkájában való részvétellel kell el
ősegíteni.
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III. fejezet 
Önkéntes képzés:
9. paragrafus A hallgatók számára lehetőséget kell biztosítani, hogy szakkörök formá

jában tanuljanak a felnőttoktatás céljairól. (11. paragrafus (1-es melléklet)
2. bekezdés A szakköröket házi vizsga zárja le. (14. paragrafus (2. bekezdés) és 15. 

paragrafus (4. bekezdés)
10. paragrafus A főiskolának biztosítania kell a lehetőséget
1. énekkari és zenekari részvételre
2. szakkörök megszervezésére oly témakörökben és tevékenységekben, melyek a ta

nári munkaterületekre mutatnak rá, ezen belül úszóoktató képzés.
3. szaktantárgyi kiegészítő szakkörök.

Vizsgarendelkezések

A következő rendelkezéseknek kell érvényesülniük a vizsga megtartása és lebonyolí
tása során.

Ennek több oka van:
-  Először is biztosítania kell a megfelelő értékelést.
-  Másodsorban biztosítania kell az egyforma vizsgafeltételeket a vizsgázók számára.
-  Harmadsorban a rendelkezéseknek jogi biztonságot kell nyújtaniuk úgy a tanárnak, 

mint a vizsgáztatónak és a vizsgázónak.
Ezeket figyelembe kell venni és egyértelmű szabályokat alkalmazni a vizsgahelyze

tekben, amelyek mindig teherpróbát jelentenek.
1. Jelentkezés vizsgára
A hallgató beiratkozása a tanévre egyben azt is jelenti, hogy be kell jelentkeznie vizs

gára azokból a tantárgyakból, melyeket a tanév folyamán felvesz.
A rektor különleges esetekben engedélyezheti a későbbi vizsgabejelentkezést.
Normál esetekben a jelentkezést a félév megkezdéséig kell leadni.
2. Pótvizsgázás
Amennyiben egy tantárgyból meg kell ismételni a vizsgát, arra legközelebb a következő 

vizsgaidőszakban van lehetőség.
Államvizsga esetén a hallgató dönthet, hogy fél évvel, vagy egy évvel az első vizsga 

után kíván-e vizsgázni. Újabb pótvizsgára az első pótvizsga után egy fél évvel vagy egy 
évvel kerülhet sor.

A januári vizsgára legkésőbb szeptember 1 -ig, a jűniusira legkésőbb február 1 -ig kell 
bejelentkezni.

3. Kötelező munkák igazolása
A jóváhagyott dolgozattémát, beszámolók és más kötelezően előírt feladatok -  amiket 

a tantárgyaknál megneveztünk -  igazolását, mely egyben a vizsgán való részvétel el
őfeltétele, a tanulmányi osztályon kell leadni, a januári vizsgára legkésőbb december 1 -ig, 
a júniusira legkésőbb május 1 -ig.

4. Vizsgaanyag
Hacsak az egyes tantárgy rendelkezéseiben más nincs rögzítve, a vizsgaanyag, az. 

az önállóan elsajátítotton kívül, amit az oktatás felölel, a kiegészítő témák kivételével.
A vizsgatervezetet rektori jóváhagyásra legkésőbb annak a félévnek október i -jéig. 

illetve április 1 -jéig kell előterjeszteni, melyben az adott tantárgy befejeződik.
Közölni kell, hogy a vizsgaanyag mely része váltható ki.
A tananyag maximum 1/3-a váltható ki.
Ez a következőkkel helyettesíthetők:
1. Szakkör
A kiváltás feltétele, hogy a hallgató aktívan részt vegyen a szakkör legalább 80%-án. 

A tanár igazolja a rektornak, hogy mely hallgatók tettek eleget a feltételeknek. Az igazo
lást legkésőbb május 1 -jéig kell leadni az irodának a júniusi vizsgára, és december 1 -jéig 
a januárira.

2. Dolgozat
Amennyiben a hallgató dolgozatot kíván írni, legkésőbb a vizsgaidőszak elején elő kell
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terjesztenie tanári jóváhagyásra a kiválasztott témakör javaslatát, melyhez csatolni kell 
a vázlatot, hogy a további tanulmányok során hol kerülhet feldolgozásra. Amennyiben a 
kiváltásnak helye van, a tanár jóváhagyja a feladatot és igazolja ezt a rektornak. A hall
gatónak, júniusi vizsga esetén legkésőbb április 1 -ig le kell adnia dolgozatát a tanárnak, 
januári vizsga esetén november 1 -ig. A tanári igazolást pedig május 1 -ig, illetve december 
1-ig kell eljuttatni a tanulmányi osztálynak.

3. A tanulmányok elfogadott belső értékelése
A tanár igazolja a tanulmányi osztálynak, mely hallgatók feleltek meg a feltételeknek, 

legkésőbb május 1-ig júniusi vizsga esetén, és december 1-ig januári vizsga esetén.
5. Januári és júniusi vizsgaidőszakok
Vizsgáztatni kell azokból a tantárgyakból, melyekre a hallgatók bejelentkeztek. Lásd:

1., 2., 3. pont.
6. Pót („beteg”) vizsga
Azok a hallgatók, akik orvosi igazolással tudják igazolni, hogy betegség vagy terhes

ség miatt akadályoztatottak a vizsgázásban, rektori engedéllyel vizsgát tehetnek a vizs
gaidőszakon kívül. Egyébként az adott tantárgy következő félévi vizsgaidőszakában is 
pótolható a vizsga.

7. írásbeli elővizsga és csoportos vizsga
Azokból a tantárgyakból, illetve egyes részükből, melyeknél a vizsgáztatás kiinduló 

pontja egy írásos munka, a hallgatónak ki kell dolgoznia egyírásos bevezetőt.
Hacsak a tantárgy tanrendjében másként nem rögzített, a hallgató vizsgázhat egyedül 

vagy csoportosan. Utóbbi esetben négy hallgató lehet együtt. Hogy a hallgató részt ve
hessen a vizsgán:

1. legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdésekor elő kell terjesztenie javaslatát a válasz
tott témáról és vázolnia kell a munkafolyamatot a tanári jóváhagyásért;

2. el kell készíteni a tanulmánytervezetet, amit legkésőbb március 15-ig, illetve október 
1-ig kell a tanárnak jóváhagynia;

3. nyári vizsgaidőszak esetén legkésőbb május 1-ig, téli vizsgaidőszak esetén legké
sőbb december 1 -ig le kell adni az írásos anyagot a tanulmányi osztálynak, a kívánt pél
dányszámban.

A tanulmányterv tanári jóváhagyása a megtartott konzultációkra, a bemutatott vázla
tokra és a későbbiekben feldolgozandó témákra épül. Továbbiakban az adott tantárgy 
tanrendjének közelebbi rendelkezéseire kell hivatkozni.

A csoportos vizsgát úgy kell megszervezni, hogy az egyes vizsgázó önálló tevékeny
sége értékelhető legyen.

Csoportos vizsga esetén a vizsgáztatás időtartama megegyezik az egyéni vizsgaidő 
és a részvevők számának szorzatával.

Egyéni értékelés szükséges.
8. Összevont vizsga
Hogy a hallgató részt vehessen a vizsgán:
-  legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetekor elő kell terjesztenie javaslatát tanári jóváha

gyásra, a témakör ismertetésével és a vázlattal, mely ismerteti a tanulmány további fel
dolgozását, ilymódon a kiválasztott tantárgyak egyenlő mértékben érintettek;

-  meg kell valósítania egy integrált tanulmányi folyamatot, mely megszervezi az érintett 
csoportot;

-  legkésőbb, a januári vizsgaidőszak esetén december 1-ig, illetve a júniusi vizsgai
dőszak esetén május 1 -ig kell leadnia az írásos anyagot a tanulmányi osztálynak, a kívánt 
példányszámban.

Az összevont vizsga kérelmét legkésőbb a vizsgaidőszak kezdete után egy hónappal 
le kell adni rektori jóváhagyásra. A kérelemnek tartalmaznia kell a vizsgázó/k nevét, ta
nulmányi számát, a tantárgykombinációt és a vizsgáztatók nevét.

A kérelemhez csatolni kell a csoport tanárának véleményét, melyből kitűnik, hogy a 
hallgató képes az integrált vizsgára. Az írásos anyag szervezését és tartalmát röviden 
ismertetni kell a véleményezésben.

A vizsga időtartama a két tantárgy eredeti vizsgaidőtartama, mínusz 10 perc.
A vizsgán a hallgató előadja a vizsgatételt, amit ezután értékel a vizsgáztató.
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Szavazással döntenek, hogy mennyire lett megvilágítva a szöbanforgö kérdésfelvetés 
különböző szakmai szemszögekből. Csoportos vizsga esetén mérlegelni kell az egyes 
teljesítmények különböző fokozatait.

9. írásbeli vizsgák
írásbeli vizsgát a szaktanár írattathat. Közös a vizsga a csoport minden tagjának. A 

gyakorlati vizsgán két feladatkör adható.
A feladatokat a bíráló fogadja el. A tanárnak joga van megbeszélésre mielőtt a bíráló 

meghozá döntését.
A vizsgán való segédanyagok használatáról az egyes tantárgyak vizsgaszabályzata 

rendelkezik.
10. Szóbeli vizsgák
A vizsgakérdéseket a tanár adja fel. A kérdéseknek a vizsgaanyagot kell reprezentál

nia. A vizsgaszabályzatban biztosítani kell a felkészülési időt, de ennek időtartamát nem, 
csak mint a kérdés kidolgozásának irányvonalát.

Normál esetekben a felkészülés és a vizsgáztatás egy napra esik, es a felkészülesi 
idő csak egész különös esetekben haladhatja meg a 4 órát. Á felkészülési idő alatti se
gédanyag használatáról az egyes tantárgyak tanrendje rendelkezik.

A vizsgakérdéseket a bírálónak kell jóváhagynia. A tanárnak joga van Deszelm a bírá
lóvá! a vizsgakérdések jóváhagyásáról mielőtt az meghozná döntését.

A vizsgázók tételt húznak, ha csak nem egy egyéni témából, vagy egyénileg feldolgo
zott anyagból kell vizsgázniuk.

A tanár mint vizsgáztató vezeti a vizsgáztatást. A vizsga egyfajta beszélgetés a vizs
gázó és a vizsgáztató között, a bíráló jelenlétében. Azt az anyagot, ami a hallgató további 
munkájának dokumentációjaként szolgál, a vizsgára magával kell hoznia.

A bíráló és a vizsgáztató együtt, de nem a vizsgázó jelenlétében osztályoz. Az értéke
lés után a hallgatónak joga van meghallgatni egy rövid szóbeli indoklást, miért az adott 
osztályzatot kapta.

Osztályzás
Az egyes tantárgyakból osztályozni kell, ahogy ezt a tanrend előírja. Mint a felsőfokú 

oktatási intézmények osztályozásáról szóló 1971. április 5-i 148.sz. rendelet 1 -4. parag
rafusának (3) bekezdésének rendelkezése előírja, 13 skálás osztályzás alkalmazható.

2. bekezdés A vizsgajegy több vizsga együttes értékelésére épül, az egyes vizsgák 
osztályzatait a bíráló és a szaktanár adja. Mindketten megállapítanak egy osztályzatot, 
először a bírálóismerteti a sajátját, majd ezután véleményüket egyeztetve döntenek az 
osztályzatról.

Amennyiben a bíráló és a tanár véleménye nem egyezik, az adott osztályzatok átlagát 
kell venni. Ha az átlag nem egész szám, felfelé kell kerekíteni, amennyiben a bíráló adta 
a magasabb osztályzatot, ellenkező esetben pedig lefelé.

A vizsgajegy több osztályzat átlaga. Amennyiben a kiszámított szám nem egész, felfele 
kell kerekíteni, ha ahhoz áll közelebb, illetve ha pont a két osztályzatot felezi. Más ese
tekben lefelé kell kerekíteni.
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A dániai általános iskolai 
tanárképzés törvénye

1. fejezet

A képzés

1 .§ A képzés célja az általános iskolai tanárképzés és egyéb oktatáshoz az alapok 
biztosítása.

2. bek. A képzésnek a hallgatók számára szakmai és pedagógiai hozzáértést, valamint 
gyakorlati készséget kell biztosítani, mely szükséges ahhoz, hogy tanárként működhes
senek. Hozzá kell járulnia a hallgatók személyiségi fejlődéséhez.

2.§ A képzés 4 éves, mely I. és II. részből áll. Mindkét rész két éves. (lásd 4. bek.)
2.bek. Az I. rész magába foglalja minden hallgató számára:
1. a pedagógiát és pszichológiát;
2. a következő tantárgyakat: dán (svéd és norvég ismerettel) írás, retorika, szám

tan/matematika, hittan, a természettudományi szakokkal és történelem/társadalmi isme
retek;

3. a készségtárgyak és zene szakterületét. Minden hallgató két tantárgyat választ a 
következő háromból: zene, testnevelés és képzőművészet. A készségtantárgy minden 
hallgató számára színjátszást is előír.

4. a gyakorlatot
5. a kiegészítő szakmai kurzusok ajánlását azzal a céllal, hogy biztosítsa a szaktan

tárgyi képzést azonos alapszinten.
3.bek. A II. rész magába foglalja minden hallgató számára:
1. a két általános iskolai tantárgy (szaktantárgy) megkülönböztetett képzését a főisko

lák lehetőségei és a hallgatók választása alapján;
2. az általános didaktikát;
3. a pedagógiai szakterületet;
4. a gyakorlatot.
4. bek. Azokon a főiskolákon, ahol a szaktantárgyi oktatás tóbb évfolyam hallgatóinak 

közös, az egyik szaktantárgy képzésé megkezdődhet a 2. tanévben és az I. rész egy 
vagy több tantárgya befejezhető a 3. tanévben.

5. bek. A 2. és 3. bekezdésekben említett képzéseken kívül a hallgatónak fel kell aján
lani olyan más témákban és tevékenységekben képzést, melyek rámutatnak a tanári 
munkaterületekre, valamint ugyanígy az énekkari és zenekari részvételi lehetőséget.

6. bek. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írhatja elő a részletes szabályokat az ok
tatásról, ezenbelül az egyes tantárgyak, vizsgák céljait és egyéb állásfoglalásokat.

3.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írhatja elő azokat a szabályokat, melyek alap
ján a máshol megszerzett képzést elfogadják, helyettesítve a képzés egyes részeit és 
egészségügyi okokból felmentést ad a képzés egyes részei alól.

4.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írja elő a szakonkénti képzési létszámot és 
a főiskolai felvétel szabályait.

5.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium különleges esetekben eltérhet az oktatási 
törvénybe foglalt rendelkezésektől, ha ez a kisérleti- és fejlesztőmunkát elősegíti.

2. fejezet

Intézményeik

6.§ A képzés az állami főiskolákon folyik vagy azokon a magán főiskolákon, melyeket ' 
az Oktatási és Kutatatási Minisztérium jóváhagyott általános iskolai tanárok képzésére.
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2. bek. A magán főiskoláknak saját tulajdonú intézménynek kell lenniük vagy részben 
eleget tenniük a minisztérium által előírt szabályoknak.

7.§ A magán főiskola jóváhagyható, ha az országos képzési terv megvalósításához 
működése szükséges, és tevékenységére szükség van.

2. bek. A jóváhagyás visszavonható, ha a továbbiakban nincs igény magán főiskolára, 
vagy ha nem tartják be az Oktatási és Kutatási Minisztérium által előírt szabályokat vagy 
az adott intézkedéseket.

8.§ A főiskolát a rektor felelősségével a vezetőség irányítja.
9.§ A vezetőség tagjainak többsége az oktatásban dolgozó tanárok közül és a helyi 

társadalmi életből kerülnek ki.
2. bek. A magán főiskolák vezetőségének tagjait az intézmény alapaszabályzata határozza 

meg, az állami főiskolák esetében a státuszt az Oktatási és Kutatási Minisztérium hagyja jóvá.
3. bek. A minisztérium eltérhet az 1. bekezdés rendelkezésétől a magán főiskolák ese

tében, amennyiben azokat a törvény hatálybalépése előtt hagytak jóvá.
10.§ A vezetőség a főiskola fölé rendelt irányítószerv. A vezetőség, a rektor javaslata 

alapján hagyja jóvá a főiskola tanrendjét. A vezetőség szem előtt tartja a főiskola, mint 
képzési intézmény érdekeit, és a főiskola kifelé irányuló tevékenységének rögzített vo
nalait, fejlesztésének távlatait.

2. bek. A magán főiskolákon a vezetőség alkalmazza és menti fel a főiskola rektorát 
és a rektor javaslata alapján a főiskola többi munkatársát. A vezetőség felhatalmazza a 
rektort a főiskola többi munkatársának alkalmazására és felmentésére.

3. bek. Az állami főiskolákon a vezetőség a minisztériumnak adja le javaslatát a főiskola 
rektorának alkalmazásáról és felmentéséről. A rektor javaslata alapján a vezetőség al
kalmazza és bocsátja el a főiskola többi munkatársát, kivéve, ha a közalkalmazotti tör
vény máskép nem rendelkezik. A vezetőség felhatalmazhatja a rektort, hogy döntést hoz
zon ezekben az ügyekben.

4. bek. Az Oktatási ás Kutatási Minisztérium előírhatja a tanárok képzettségének szabá
lyait.

11 .§ A vezetőség felelős az Oktatási és Kutatási Minisztérium felé a főiskola üzemel
tetéséért, ezen belül az állami juttatások kezeléséért.

2. bek. Ha a vezetőség nem teljesíti a minisztérium intézményre vonatkozó rendeleteit, 
a miniszter dönthet arról, hogy:

1. a miniszter által kinevezett személyek felügyelik a vezetőség feladatait, illetve ezek 
egy részét, egy adott időszakig.

2. a vezetőséget visszahívja és egy új vezetőséget hoz létre a főiskola alapszabályzata 
értelmében.

12.§ A rektor a főiskola pedagógiai vezetője és ezen felül felügyeli a főiskola napi ad
minisztratív és gazdasági vezetését.

13.§ Minden főiskolán létre kell hozni két tanácsot, mely a dolgozókat illetőleg a hall
gatókat képviseli és tanácsadója a főiskola vezetésének.

2. bek. A vezetőség a két tanács egyetérétsével dönthet a két tanács összevonásáról, 
mint közös tanács.

14.§ Az állam támogatást nyújt a jóváhagyott magán főiskolának az „állami támogatás 
magán főiskolák számára” törvény szabályai alapján. (Főiskolát támogató törvény)

15.§ Mind az állami, mind a magán főiskola, mely állami támogatásban részesül, kö
telezi magát a 2. szerinti gyakorlat megvalósítására.

2. bek. A gyakorlatot az iskolák és a főiskola megállapodása alapján kell megszervezni 
és megvalósítani.

3. bek. A főiskola fedezi az iskolák külön kiadásait, melyek a gyakorlat során merülnek 
fel. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium egyezteti a helyi önkormányzati szervekkel az 
iskolák együttműködésének anyagi vonzatát.

3. fejezet *

Utó- és továbbképzés a főiskolákon

16.§ A főiskoláknak biztosítaniuk kell az általános iskolai tanárok utó- és továbbkép 
zését és azokét a tanárokét, akik más iskolákban tanítanak.
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2. bek. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írja elő a szabályokat, ezen belül az ok
tatásban való részvétel fizetését.

4. fejezet

Főiskolai tanács

17. § Az Oktatási és Kutatási Minisztérium hozza létre a főiskolai tanácsot, mely a mi
niszter tanácsadója a törvénykezés területén belül.

2. bek. a főiskolai tanács vezetője az egyetemi osztály igazgatója, a 11 tagot pedig a 
következő szervezetek nevezik ki:

1 főt a főiskola vezetősége
1 főt a Tanárképző főiskolák Rektori Tanácsa
1 főt a Dán Magiszter Egyesület
1 főt a Tanárhallgatók Országos Tanácsa
1 főt az Önkormányzatok Országos Egyesülete
1 főt a Koppenhágai és Frederiksbergi Önkormányzatok közössége
1 főt az Iskolák és a Társadalom Országos Egyesület
1 főt a Szabad Alapiskolák Közöstanácsa
1 főt a Dániai Iskolavezetőinek Egyesülete
1 főt a Dánia Tanáregyesülete
1 főt a Dánia Tanárképző főiskolája.
3. bek. A tanács évente legalább egyszer ülésezik és elkészíti a szervezeti és működési 

szabályzatát.

5. fejezet

Fellebbezési lehetőség

18. § A főiskola döntése ellen fellebbezni lehet az Oktatási és Kutatási Minisztériumnál 
az ebben a törvényben foglaltak, vagy a törvény által lefektetett szabályok alapján.

2. bek. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium előírja azokat a szabályokat, melyek sze
rint panasszal lehet élni és ezen belül meghatározza, hogy a döntéseket a miniszter elé 
kell-e vinni.

6. fejezet

Flatálybalépés

19.§ A törvény 1992. augusztus 1-én lép életbe. A 2-4. fejezetek rendelkezései már 
1991. augusztus 1-én életbe lépnek.

2. bek. Az Oktatási és Kutatási Minsiztérium átmeneti rendelkezéseket írhat elő azok
nak a hallgatóknak a számára, akik 1992. augusztus 1. előtt megkezdték tanulmányaikat.

20.§ Az 1985. július 4-i 334. számú törvény az általános iskolai tanárképzésről hatályát 
veszti.

2. bek. Az 1986. október 13-i 707. számú törvény az általános iskolai tanárképzés fő
iskolai szakköri tevékenységeiről hatályát veszti.

3. bek. Hatályukat vesztik a következő törvények:
1. 1918. március 12-i 126. számú törvény az állami tanítóképző főiskola alapításáról 

nők részére.
2. 1920. június 30-i 424. számú törvény két állami tanítóképző főiskola alapításáról a 

snderjyllandi országrészben.
3.1948. március 23-i 152. számú törvény a Ribei Állami Tanítóképző Főiskola átalakí

tásáról vegyes, férfi-női főiskolává.
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4.1961. május 17-i 137. számú törvény a Vordingborg Tanítóképző Főiskola állami át
vételéről.

5.1982. december 22-i 710. számú törvény a főiskolák megszüntetéséről.
21 .§ A törvény hatálya nem terjed ki a Faeró-szigetekre és Grönlandra.
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F. I. Jankovic és a délvidéki 
szerb iskolaügy

V. MOLNÁR LÁSZLÓ

A 17. század utolsó évtizedében -  Arsenius (Arzén) Carnojevic ipeki pátriárka 
vezetésével -  30-40 ezer szerb család (mintegy 200 ezer fő) telepedett le a 
Habsburg Birodalom határain belül. 1690. augusztus 21-én I. Lipót császár -  
felmérve a 150 éves török uralom okozta elnéptelenedést -  ünnepélyesen meg
erősítette a betelepedett szerbek privilégiumait, azaz engedélyezte számukra a 
szabad vallásgyakorlatot, a régi naptár használatát, görögkeleti (pravoszláv) 
püspökség felállítását Karlovácon, továbbá mentességet ígért nekik a contributio, 
a katonai beszállásolás és a forspont (úgynevezett hosszúfuvar) terhei alól. A fenti 
privilégiumokat I. József 1706-ban, VI. Károly 1713-ban, Mária Terézia pedig
1743-ban ismételten megerősítették. (1)

A szerb iskolaügy fejlődése (1700-1770)

A török magyarországi kiűzését követő 1699. évi karlócai béke után a Bánát vidékének 
jelentős része még muzulmán megszállás alatt maradt, és Savoyai Jendcsapataival csak 
1716. október 5-én szabadította fel Temesvárt. E háborús éveket lezáró pozsareváci béke 
(1718) értelmében azonban a Bánát szerb, román, bolgár, magyar, német népességével
-  166 éves török uralom után -  a bécsi Hofkammer (Udvari Kamara) irányítása alá került. 
(2)

1727-ben császári rendelet látott napvilágot, mely szerint a szerbek szabadon alapít
hattak alsófokú iskolákat, ám ezek felállításához hiányoztak a szükséges iskolaépületek, 
a tankönyvek, a szakképzett tanárok és a bécsi udvar anyagi támogatása. Érthető ezért, 
hogy Mojsije Petrovic(1718-1730), Vikentije Jovanovic (1731 -1737) és Pavle Nenadovic 
(1749-1768) metropoliták idején bizonyos kitárulkozás figyelhető meg a cári Oroszország 
felé, ahonnan képzett tanítók és tankönyvek küldését remélték. (3) így 1721 -ben Petrovic 
metropolita két tanító küldését kérte I. Pétertől, és a cár intézkedéseit követően, 1724. 
január 2-án Makszim Tyerentyevics Szuvorov 70 darab szláv grammatikakönyvvel (M. 
Szmotrickij munkája), 400 olvasókönyvvel (úgynevezett Bukvár, szerzője Feofán Proko- 
povics), 10 darab háromnyelvű lexikonnal elindult Karlovácra. (4) Szuvorov a moszkvai 
Szláv-görög-latin Akadémián tanult, majd Prágában német lexikonfordításokkal foglalko
zott, ezt követően pedig, 1720. szeptember 23-án a Szent Szinódus nyomdájának „vezető 
fordítójává" nevezték ki. Szerbiában 1726. október 1 -jén nyitotta meg az első úgynevezett 
orosz-szláv iskolát -  mindössze 7 tanulóval -  Karlovácon. Szuvorov testvérével, Pjotr 
Tyerentyeviccsel Belgrádban hozta létre 1727. február 2-án a második orosz-szláv isko
lát. Makszim Tyerentyevics négy hónap múlva ismét visszatért Karlovácra, ahol 1727. de
cember 11 -én immár 60 tanulóval újabb iskolát alapított. Ezt követően, 1729-ben Aradon 
szervezett iskolát, majd 1730. július 27-én rövid időre visszatéri Karlovácra, ahonnan -  
Bécsen keresztül -  Oroszországba utazott. (5)

Az 1730-as évek elején a szerb metropolita újból kérte a kijevi Rafail Zaborovszkij 
érseket, hogy további orosz tanítókat bocsásson rendelkezésére az iskolaügy mihama
rabbi átszervezése érdekében. így érkezett 1732-ben Karlovácra Sinesius Zaluckij, akit 
hamarosan az összes szerb iskolák igazgatójává neveztek ki, s ebben a minőségében 
1736-ig működött.
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1735-ben az orosz tanítók újabb csoportja (név szerint: Manuil Kozacsinszkij, Pjotr Pa- 
dunovszkij, Trofim Klimovszkij, Georgij Sumljuk, Iván Nyenackij, Tyimofej Levandovszkij, 
Iván Lasztovickij, Pjotr Mihajlovszkij), a kijevi akadémia néhány egykori növendéke ér
kezett Karlovácra, akiket az első képzett tanítóknak tekinthetünk a szerbek között. Közü
lük -  Zaluckij távozása után -  1736. augusztus 15-én M. Kozacsinszkij lett az összes 
iskolák igazgatója a belgrád-karlováci metropolitaság területén, évi 250 forint fizetéssel. 
(6) A többi orosz magisztert Belgrád, Eszék, Vukovár, Versec és más települések isko
láiban helyezték el.

Húszévi békés építőmunka után, Szerbia területén 1737-től újabb török-osztrák hábo
rú söpört végig, amely három esztendő alatt szinte teljesen megsemmisítette az iskola- 
ügy addig elért valamennyi eredményét: lerombolt, felperzselt iskolaépületek és tanter
mek jelezték az elvonuló hadak útvonalát. Mivel az oktatás a háború évei alatt csaknem 
teljesen szünetelt, és az orosz tanítók jelentős része 1737-ben visszatért hazájába, újabb 
pangás következett be a szerb iskolaszervezésben. Kozacsinszkij -  miután Növi Sadon 
és Péterváradon újabb iskolákat szervezett -  1739-ben visszatéri Kijevbe.

Sokat tett a szerb iskolaúgy terén Visarion Pavlovié bácskai púspök (1731-1756) is, 
aki mint „spiritus movens" egy sor iskolát alapított Növi Sad környékén, majd 1731-ben 
gimnáziumot nyitott Péterváradon (Petrovaradinske rozdestvobogorodicne latinosla- 
venske skole néven), amely 1789-ig állott fenn.

Az 1739. évi belgrádi béke után a szerb iskolaúgy csak 1749-et követően indult ismét 
fejlődésnek, amikor egy agilis metropolita, Pavle Nenadovic , felismerve az iskoláztatás 
pénzügyi megalapozásának szükségessségét, 1749. augusztus 10-én felhívással fordult 
az egyházi kerületek vezetőihez iskolai alap megteremtése céljából. Energikus szerve
zőmunkája során 41 ezer forint „adomány" jött össze, amelyet alsófoku szláv iskolák lét
rehozására fordítottak. (7) Nenadovic működése nyomán az 1750-60-as években egy 
sor szláv grammatikai iskola és papi szeminárium létesült. A grammatikai iskolák ez idő 
tájt alsó (1. classis parvistarum minor, 2. classis parvistarum maior, 3. eláss is principorum,
4. classis grammaticarum) és felsőbb (5-8. classis humamtatis) osztályokra tagolódtak, 
ahol szintaxist, poétikát, retorikát, latint, számtant, földrajzot, történelmet és szépírást ok
tattak a tanulóknak. Nenadovic halálát követően utóda a szerb egyház élén Jovan Djord- 
jevic lett, aki ugyancsak előszeretettel szorgalmazta orosz tankönyvek („Bukvár", „Szláv 
grammatika" stb.) behozatalát.

A „ratio” szellemében 
(Mária Terézia iskolareformjának kibontakozása)

Az angol, francia és német felvilágosodás modern eszmeáramlata (amelynek fő kép
viselői Holbach, Locke, Voltaire, Rousseau, Diderot és D'Alembert voltak), a „ratio és a 
közjó” nevében kiengesztelhetetlen harcot kezdett az egyház évszázados uralma, a ba
bonák és a „sötétség" ellen. Az új „szellem" szokatlan népszerűséggel bontakozott ki, és 
célja elérésére egyik legbiztosabb eszköznek a korabeli iskola megreformálása kínálko
zott. Ez a magyarázata annak, hogy a 18. század második fele nemcsak a felvilágoso
dásnak, hanem a pedagógiai irodalomnak és gondolkodásnak is nagy korszaka lehetett. 
Ezekben az évtizedekben uralkodók és államférfiak foglalkoztak a nevelés kérdéseivel, 
a pedagógusok pedig tömegével készítették tervezeteiket a felvilágosult monarchák szá
mára.

Az egyes országokban végbemenő „... gazdasági és politikai folyamatok általában nem 
közvetlenül, hanem többnyire a nevelési intézmények szabályzatainak, valamint a neve
lés elméleteinek közvetítésével hatottak az iskolák tanterveire, és valóságos munkájára'
-  írja rendkívül találóan ezzel kapcsolatban Ravasz János egyik tanulmányában. (8) Eb
ben az időben Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendett Rousseaunak a „termé
szetes nevelésről” szóló programja. Az ő, valamint a francia enciklopédisták hatása kö
vetkeztében bontakozott ki a filantropista pedagógiai mozgalm (fő képviselője: Basedow), 
amelyet jelentősen befolyásolt Christian Wolffnak (1679-1754) racionalista filozófiája, aki 
államtanában a „jóakaratú despotizmust" emelte ideállá, s ezt II. (Nagy) Frigyes porosz
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király trónra lépésével vélte megvalósulni. A „filozófus király” ugyanis 1763-ban kiadta a 
porosz protestáns népiskolák részletes, a tankötelezettségre nézve szankciókat is tar
talmazó szabályzatát (General Landschul-Reglement). Hasonló intézkedésekre került 
sor más német fejedelemségekben is az 1760-as évektől. A sziléziai katolikus népiskolák 
számára Johann Ignaz Felbiger(1724-1798) sagani apát készített oktatási szabályzatot, 
akinek személye már az ausztriai iskolareformhoz és az 1777. augusztus 22-én életbe 
lépett, a korabeli magyar iskolarendszer egészét szabályozó tanügyi kódexhez, a sokak 
által „etatista törvényműnek” nevezett I. Ratio Educationishoz is vezet.

A 18. század közepére tehát a Habsburg Birodalom országaiban is megjelentek azok 
a felvilágosult szellemi áramlatok, amelyek elsősorban az egyházi iskolák szekularizáci
óját kívánták. E téren a Habsburg Birodalom kultúrpolitikájának legjellegzetesebb és leg
jelentősebb irányítója az 1740-es évektől kezdve Gérard van Swieten, Mária Terézia 
egyik legbefolyásosabb tanácsadója volt, aki 1749-ben készítette el a bécsi egyetem or
vosi karának reformját, amit 1752-ben és 1753-ban a bölcsészeti és a hittudományi, il
letve a jogi kar újjászervezése követett. (9) Ezek a reformok már az új „szellem” jegyében 
születtek, ugyanis a korabeli államjogi felfogás mind határozottabban az állam számára 
követelte polgárai nevelését, az iskolázás irányítását és ellenőrzését. A felvilágosult ab
szolutizmus kultúrpolitikájának általános jellemző vonása tehát az állami befolyás követ
kezetes érvényesítése volt, amit Mária Terézia egyik rendelkezésében így fogalmazott 
meg: „Das Schulwesen ist und bleibt allzeit ein Politicum" (Az iskolaügy politikum, és min
denkor az is marad”, 1770.) (10)

Bécsben 1770. május 26-án Lanthieri gróf sürgette egy iskolaügyi bizottság (Schul- 
kommission in Schulsachen) felállítását, és tervezetet nyújtott be az uralkodónőnek az 
úgynevezett sagani normálmódszer (methodus normális, norma = minta) bevezetésére. 
E törekvés útjából az utolsó, a legnagyobb akadály akkor hárult el, amikor 1773. július 
21-én XIV. Kelemen pápa kiadta a „Dominus ac Redemptor" kezdetű bulláját, amelyben 
kimondta az 1540-ben, Loyola Ignác spanyol kisnemes által alapított jezsuita rend (Jézus 
Társasága) feloszlatását, azét a szervezetét, amely megalakulása óta több mint 200 éven 
át monopolizálta a birodalom oktatási rendszerét. 1773. december 1-jén Karl Anton von 
Martini zu Wassenberg báró tervezetet készített „Grundzüge der Entwertung eines all
gemeinen verbesserten Planes in Studiensachen" címmel, amelyben a kötelezően lét
rehozandó Iskolai Alap szükségességét hangsúlyozta. A „Schulfond” megteremtése nem 
váratott sokáig magára, hiszen az 1774. február 12-ei rendelet értelmében a jezsuita rend 
elkobzott vagyona képezte ezt az alapot. (11)

Az új eszmék megvalósítása azonban az iskolaügy terén sem ment zökkenők és ne
hézségek nélkül, bár Mária Terézia megbízásából Udvari Tanulmányi Bizottságot (Studi- 
enhofkommission) hoztak létre, amelynek tagjai: Kresse! államtanácsos, Müller apát (az 
uralkodónő gyóntatója), Greiner (a császárnő bizalmas referense), KollárÁdám (egykori 
jezsuita, a bécsi udvari könyvtár igazgatója) és a híres jogászprofesszor, Martini báró 
voltak. 12 A bizottság az oktatásügy szervezésének alaptételül -  az abszolút államhata
lom érdekeinek megfelelően -  a „birodalmi centralizációt", valamint az uniformizálást 
(egységesítést) jelölte meg, és ennek szellemében még 1774 elején hozzá is látott egy 
reformtervezet kidolgozásához. Az uralkodónő I774. szeptember 1-jén Johann Ignaz 
Felbiger apátot bízta meg a sagani módszerre épülő iskolareform kidolgozásával, ame
lyet 1774. december 6-án „Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- 
und Trivialschulen in sämtlichen Kayas. Königl. Erblanden” címmel el is készített. (13)

A szerb iskolaügy fejlődése (1770-1782)

1770. április 22-én szerb deputáció utazott Bécsbe -  az 1769. évi karlováci nemzeti 
kongresszus határozatai értelmében —, hogy átnyújtsa az uralkodónőnek az „illyr iskolák 
reformtervezetét", amelyben azonban még nem tisztázódott pontosan a felügyelet kér
dése, azaz a metropolita, a mindenkori tartományi adminisztráció vezetője vagy a bécsi 
Udvari Kancellária (Hofkanzlei) gyakorolja-e ezt. A szerb küldöttek végül is csak felemás 
eredménnyel térhettek haza Temesvárra, mivel 1770. szeptember 27-én napvilágot látott 
ugyan a „Regulament dér illyrischen Nation" című rendelkezés, amely azonban jelentő-
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sen szűkítette a tradicionális privilégiumokat, és erőteljes katolizálást, illetve németesí
tést fogalmazott meg paragrafusaiban. (14) 1770. december 20-án Koller gróf vezetésé
vel újabb küldöttség járt a bécsi udvarban, hogy ezúttal 5-5000 darab szerb, illetve román 
nyelvű olvasókönyv kinyomtatásához a felsőbb engedélyt megszerezze. (15)

Mária Terézia 1773 tavaszán megjelent rendelete is a katolizálás további térhódítását 
kívánta elősegíteni, amikor újabb katolikus iskolák felállítását tűzte ki célul. (16)

1772. április 15-én az akkori szerb metropolita, Jovan Djordjevic javaslatot tett a te
mesvári közigazgatási hatóságoknak, miszerint a bánáti iskolák igazgatói posztjára Jo
van Dimic kereskedő nem megfelelő, s helyette Dániel Lazarini, Zaharija Orfelin vagy 
Theodor (Feodor) Jankovic kinevezését ajánlotta. Április 25-én Vikentije Jovanovic Vidak 
püspök is sürgette a döntést, de előterjesztésében csak Jankovic kinevezését szorgal
mazta, arra hivatkozva, hogy Z. Orfelin a román nyelv ismeretének hiányában képtelen
-  a soknemzetiségű területen -  a direktori funkció betöltésére. (17) Minthogy Kari Ignaz 
von Clary und Aldringen gróf, a temesvári adminisztráció feje is Jankovic kinevezését 
pártfogolta, az Udvari kamara 1773. február 6-án így őt nevezte ki „valamennyi szerb is
kola igazgatójává” évi 600 forint fizetéssel, amelyhez 1775-ben 150 forint „szálláspénzt” 
és 1777-ben további 150 forint útiköltségtérítést szavaztak meg. (18) Jankovic kinevezé
se jó választás volt, hiszen sokoldalúan képzett, rendkívül művelt, a szerb mellett a né
met, latin, román, orosz, görög és magyar nyelvet beszélő tudós pedagógus került a szerb 
iskolaügy élére. (19)

F. I. Jankovic

1741. április 14-én született a Pétervárad melletti Sremska Kamenica faluban, de 
egyes feltételezések szerint 1740-re vagy akár 1744-re is tehető születési éve, ugyanis 
az 1737-39-es háborút követően jó ideig nem vezettek pontos regisztrálást az egyes fa
lusi parókiákon.1741 -ben Sremska Kamenicában mindössze egy születést jegyeztek fel: 
„V leto 1741 meseca Aprila 19-go v Kamenici kresti mladenca Feodora ro (=rozdenogo) 
togo meseca 14-go dne ot roditelej zakonno vencani Joanna Jurisin i Angelie matere, 
otecestva i roda zdesnego mesta”. (20) Félreértésekre ad okot, hogy a protocollumban 
apja neve Jurisin, illetve anyját helybelinek tüntették fel, akiről viszont minden más forrás 
azt állítja, hogy jómódú városi polgári családból származott. Az 1764. évi protocollum 
szerint viszont: Joan Jankovic 54, Ángelia asszony 46, Feodor Jankovic 20, Simeona 7, 
és Alekszej (a legkisebb fiú) 3 éves. Ebből arra következtethetnénk, hogy F. Jankovic
1744-ben születhetett.

A Jankovic család ősei -  a 15. századig vezethetők vissza -, akik a Belgrád melletti 
Mirijevo faluból származtak, s a török balkáni terjeszkedése miatt kényszerültek szülő
földjük elhagyására. Joan Jankovic 1734. február 7-én nősült; első gyermeke Feodor volt, 
aki elemi iskolai tanulmányait Sremska Kamenicában végezte. A család -  a gyerekek 
jobb taníttatása végett -  1755-ben Növi Sadra költözött, és az ifjú Feodort még ebben 
az évben a karlováci gimnáziumba íratták be. Tanárai -  Peter Nestorovic, Panteleimon 
Hranisavljevic és Georgij Spida (aki görögöt tanított) -  elégedettek voltak az ifjú tanul
mányi előmenetelével, és Vidak püspök közbenjárására bécsi ösztöndíjat ajánlottak fel 
számára. A szerbeknek azonban -  ha felsőfokú intézetbe kívántak lépni -  előbb líceumot 
kellett végezniük. Ezért utazott Jankovic Pozsonyba, amely ez idő tájt a szerb nemzeti 
értelmiség képzésének fő központja lett. Bécsben filozófiai, jogi és közgazdasági stúdiu
mokat hallgatott, de szorgalmasan tanulmányozta a klasszikus és a kortárs irodalmat, 
valamint a modern nyelveket is. Kiváló képességeire Joseph von Sonnenfels (1733-181 7) 
professzor figyelt fel, aki 1767-1769 között tanára volt. (21)

Jankovic tanulmányai befejezése után egy évig még Bécsben maradt, gróf Fekete Já
nos őrnagy titkáraként, majd elhagyva Bécset, Temesvárra utazott, ahol előbb Vidak püs
pök titkára, később pedig az „összes illír iskola” igazgatója lett. (22)

Jankovic már beiktatása előtt foglalkozott egy gimnázium felállításának tervével, ám 
akkor ez még számos akadályba ütközött. Többek között azért, mivel 1769. augusztus 
23-án a szerb nemzeti kongresszus küldöttei előtt Karlovácon felolvasták az uralkodónő 
leiratát (rescriptum), mely szerint: „In jeder Diőzese eine hohe Schule auf dér Stufe eines
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Priesterseminars zu errichten sollen”, azaz minden egyházmegyében egy papi szemi
nárium szintjén álló magasabb iskola felállítása javasolt. Természetesen a szerb szinódus 
és a delegátusok nem nagyon lelkesedtek a kezdeményezésért, mivel hiányoztak az eh
hez szükséges anyagi és személyi feltételek. Az 1774. évi illír kongresszus ismételten 
foglalkozott a papi szemináriumok feállításának ügyével, s az új metropolita (Vidak), a 
császári megbízott (von Kathesen báró) és Jankovic a következő petíciót intézték Mária 
Teréziához: „... dahero glaubt die Nation, dass mehr Frucht und Nutzen allerley Nationss- 
tande ziehen würden, wenn Euer Röm. Kaiserl. May. statt deren 8 Clericalschulen, nur 
ein einziges, ordentliches Gymnasium in einem Őrt zu errichten („A nemzet úgy véli, hogy 
több haszonnal járna, ha császári Felséged a 8 egyházi iskola helyett egyetlenegy gim
názium felállítását engedélyezné.”) (23) A gimnázium tervének kidolgozására bizottságot 
szerveztek (Jovan Muskatirovic, Marko Sorvicki és F. Jankovic ), amelynek elképzelése 
szerint egyházi szláv, latin, görög, német nyelvet, matematikát, logikát, fizikát, metafizi
kát, teológiát, földrajzot, történelmet és jogot oktatott volna az intézmény 8 professzora 
a 2x3 éves kurzus keretén belül. Minthogy a bécsi kancellária úgy vélekedett, hogy a 
szerbeknek nincs szükségük egy ilyen iskolatípusra, a tervezetet elvetették, és csak 
1791-ben került sor felállítására. (24)

Jankovic tervezeteinek nagy szerepük volt abban, hogy 1774. április 14-én Mária Te
rézia kibocsátotta „Regulae direktivae fürdie Verbesserung des illirischen und walachis- 
chen Elementar- oder Trivialischulwesen ¡n den Kays. Königl. Erblanderí' című rendelke
zését, amely kötelezővé tette az úgynevezett triviális, kétosztályos (az írás, olvasás és 
számolás alapjait tanító) falusi iskolák felállítását a Bánátban. (25) A rendelkezés 52 pa
ragrafusból állott, amelyek közül az 1-12. az iskolaépítési kötelezettség részleteit, a 13-
25. az iskola rendszerét, a 33-39. a kötelező iskolalátogatást, a 40-51. pedig az iskolafe
lügyelet kérdéseit tárgyalta.

1774. augusztus 29-én Vidak metropolita, Kathesen báró és Jankovic közösen meg
vitatták a „Regulae direktivae" előírásait és szeptember 15-én „A bánáti triviális iskolák 
tervezete” című határozatukat-amely 49 pontból állt-felterjesztették Bécsbe. E tervezet 
szerint a következő három év során 373 új iskola alapítására, 21 renoválására és 19 bő
vítésére került volna sor, 10 nagyobb településen pedig ötéves, a tanítóképzés funkcióját 
is ellátó úgynevezett normáliskola (=mintaiskola; a korszak terminológiája szerinti „nor
mális" iskola) felállítását kívánták. Ezért szükségesnek vélték néhány szerb tanító Bécs
be küldését, az ottani „normálmódszer" elsajátítására, illetve legalább 10 ezer olvasó
könyv és katekizmus szétosztását a tanulók között. A tervet azonban Mária Terézia 1774. 
november 29-én elutasította, mivel abban az „Allgemeine Schulordnung” centralizációs 
és uniformizáló szellemének megtorpedózását látta a szerbek részéről, valamint véle
ménye szerint az illírek nemzeti érdekeinek hangsúlyozása sértette a birodalom oktatás
ügyének egységét.

1776. augusztus 19-én Jankovic „észrevételek a temesvári tankerület nemzeti iskola- 
ügyéről'' („Anmerkungen über das National-Schulwesen in den Provinzialbezirken des 
Temeswarer Banats”) című tervezetében újabb javaslatokat tett a vitás kérdések megol
dására, majd októberben az uralkodónő megbízásából „iskolai bizottságot" (Schulkom- 
mission) szervezett.

1776 szeptemberében Bécsben az Udvari Kancellária irányítása alatt egy vegyesbi
zottságot hoztak létre (tagjai: von Reischach báró, Kollergróf, Greinerés Weingarten ál
lamtanácsosok és Keess referens voltak), amelynek feladata a birodalom görögkeleti 
(pravoszláv) lakossága számára megfelelő iskolaügyi pátens megfogalmazása és kidol
gozása lett. (26) A vegyesbizottság eredményes működése után került sor a temesvári 
iskolaügyi igazgatóság megszervezésére, hogy az konkrét instrukciók kidolgozásával 
segítse a pátens határozatainak megvalósítását.

Mária Terézia 1776. november 2-án proklamálta „Schulpatenf című, 31 paragrafusból 
álló rendelkezését, amely tulajdonképpen az első szerb iskolatörvény, a szerb iskolaügy 
egységes irányításának és ellenőrzésének megvalósítása. (27) A paragrafusok szelle
méből kiviláglik, hogy az 1776. évi iskolaügyi pátens Mária Terézia korának nagy telje
sítménye, bár hiányzik belőle a triviális, a fő- és az úgynevezett normáliskolák hármas 
tagozódása, és helyette itt csak a kétosztályos, az írás, olvasás és számolás alapjait nyúj-
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tó falusi intézmények szerepelnek. A triviális iskolák hálózatának kiépítése -  ha egyelőre 
papíron is -  a szerb elemi népoktatás alapjainak lerakását jelentette.

Az uralkodónő 1774. augusztus 16-án Jankovicot -  a szerb iskolaszervezés terén vég
zett kimagasló tevékenységéért -  nemesi ranggal tüntette ki, és a család ősi birtokát, 
Mirijevo falut is neki adományozta. F. I. Jankovic de Mirijevo nemesi címerében ettől kezd
ve — utalva az ősök törökellenes küzdelmeire — levágott török fej és ezüst mezőben egy 
szablyát forgató oroszlán volt látható.

Osztrák módszertani könyvek fordítása

Az elemi iskolarendszer kiépítéséhez természetesen olyan tanítókra lett szükség, akik 
képesek az új, úgynevezett normálmódszer elsajátítására és oktatására. Ezért maga 
Jankovic , továbbá Stefan Vujanovski és Avram Mrazovic tanítók 1776 őszén Bécsbe 
utaztak Felbigerhez, hogy ott a Szent Anna Iskolában megismerkedjenek a sagani mód
szer lényegével, és az alapvető osztrák metodikai szakkönyveket lefordítsák szerbre.

Jankovic 1777. április 27-ig maradt az osztrák fővárosban, s ez idő alatt rendszeresen 
látogatta Felbiger előadásait, valamint 1776 végére lefordította a sagani apát „Methoden- 
buch für Lehrer dér deutschen Schulen, 1774." (Módszertankönyv a német iskolák tanítói 
számára) című munkáját, ám ezt több helyen átalakította, kibővítette. Miért volt szüksé
ges a helyenkénti változtatás? Elsősorban azért, mert Felbiger a művét katolikusok szá
mára írta, másodszor pedig a kalligráfia a német gót betűkre vonatkozott. Jankovic azon
ban képes volt áthidalni ezeket az eltéréseket, és tökéletesen át tudta ültetni a „Módszer- 
tankönyi/' útmutatásait a szerb viszonyok közé. (28)

A fordítás első része 1777. február 22-én, a második fele március végén jelent meg 
Josef Kurzböckbécsi nyomdájában. Jankovic a mü megjelenése után egy aranykeresztet 
(Gnadenkette) kapott a császárnőtől, elismerő szavak kíséretében.

Jankovic bécsi tartózkodása alatt ugyancsak lefordította és átdolgozta Felbiger „Szük
séges kézikönyv használatra a német iskolák tanítói számára. Bécs, 1774' című könyvét, 
amelyet kétnyelvű (német és szerb) szöveggel jelentetett meg, „Notwendiges Handbuch 
für Schulmeister dér illyrischen nicht unirten Schulen” és „Rucnaja kniga potrebnaja ma- 
gistrom illíriceskih neunitskih malyh skol' címmel, amely tulajdonképpen a „Módszertan
könyv" kivonatolt átdolgozása. (29)

A „Módszertankönyv’' első kötete Jankovic fordításában 253 oldalon jelent meg és öt 
fő fejezetet tartalmazott (I. A nevelés legfőbb célja; II. A tanító személyiségjegyei, tulaj
donságai, III. Tanítási módszerek, IV. A tanulók nevelési módjai, V. Általanos direktívák a 
tanító munkavégzéséhez), a második kötet 319 oldalt tett ki és három fejezetből állott: I. 
Az írás- és olvasástanítás az alsóbb osztályokban. Bevezetés a számtan tanításába-, II. 
Heti órarend (Wochenstundenplan)-, III. A félévi vizsgákról és a tanulók előmeneteléről.

Jankovic 1776-77. évi bécsi tartózkodása alatt a szerb tankönyvek mellett szerb-ro- 
mán-német nyelvű olvasókönyvet és katekizmust is szerkesztett, amelyeket ugyancsak 
J. Kurzböck nyomdájában adtak ki és 10 ezres példányszámban osztottak szét a tanulók 
körében. (30)

1 776. október 7-én bízta meg Vidak metropolita Zaharia Orfelint egy „Szépírás-könyv" 
összeállításával, amely 1778 elején Karlovácon „Slavenskaja i valahijskaja kalligrafija, ili 
nastavlenie k pravilnomu pisaniju" címen meg is jelent. Maga Mária Terézia is nagy elis
meréssel nyilatkozott e műről és felkérte Orfelint, hogy készítsen kalligrafikus táblázato
kat, betűformákat a német elemi iskolák számára is. (31)

A számtanoktatás megkönnyítése céljából A. Sekeres lefordította az osztrák iskolák
ban használatos „Anleitungzűr Rechnenkunst zum Gebrauche in den Trivialschulen" cí
mű kézikönyvet ("Rukovodstvije vo arifmetiki za upotreblenie v malyh uciliscah"), amely 
a négy alapműveleten kívül a pénz-, mennyiség- és súlyviszonyok alapjaival is megis
mertette a tanulókat. (32)

A német nyelv oktatását szolgálta az 1774-ben megjelent „Nacalo ucenija hotjastym 
ucitisja knig pismeny nemeckimi s malimi potrebnimi nastavleniami' című tankönyv, 
amelynek szerzője Sava Lazarevic, az illír udvari deputáció tolmácsa volt. A tanulók szá
mára a latin nyelvet Z. Orfelin munkáiból tanították, amelyek fél évszázadon keresztül
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használatban maradtak (Latinskijbukvar, soderzascij nacalo uéenija i edin kratkij slovnik 
latinskogo jazyka. Venedig, 1776; Pervye nacatki latinskogo jazyka. Vertedig, 1767).(33) 

Az 1770-es években a temesvári tankerületben használatos könyveket az alábbi táb
lázatunk szemlélteti: (34)

A könyv címe
i

Milyen nyelven jelent 
meg? Kiadás éve Kiadás he

lye
Példány

szám

ABC szerb 1772 Bécs 5000

ABC román 1772 Becs 5000
Katekizmus német-szerb-román 1774 Bécs 10000
Katekizmus szert) 1776 Bécs 10000

ABC szerb 1776 Bécs 10000
Vallás- és olvasókönyv német-szerb-román 1777 Bécs 10000
Katekizmus német-szerb-román 1777 Bécs 10000

Iskolaszabályzat szerb-német 1777 Bécs 3000
ABC román 1777 Bécs 10000
Számtankönyv szerb-német 1777 Becs 3000
Számtankönyv román-német 1777 Bécs 3000
Iskolaszabályzat román 1778 Temesvár 5000
Olvasókönyv román-német 1778 Bécs 16000
Olvasókönyv szerb-német 1778 Bécs

1. táblázat
A temesván tantestület olvasókönyvei az 1770-es években

F.l. Jankovic és az első tanítóképzés Temesváron

1777 áprilisában Jankovic Mária Teréziához írott levelében kérte, hogy az Udvari Ta
nulmányi Bizottság engedélyezze május 1-jétől, mintegy 3-4 hónapon keresztül, 17 ta
nítónak az új, úgynevezett normálmódszerrel való átképzését Temesváron. Az uralkodó
nő döntésében hozzájárult, hogy Jankovic vezetése alatt a 17 jelölt számára négy hóna
pos speciális átképző kurzust tartsanak napi 3-4 órás foglalkozással, gondoskodva a ta
nítók ellátásáról, napidíjáról. A temesvári tanügyi bizottság a tanfolyam megszervezésére 
300 forintot kapott, amelynek jelentős részét tankönyvek beszerzésére fordították. Putnik 
püspök 1777. szeptember 16-án Vidakhoz írott levele arról tanúskodik, hogy az első át
képző kurzust július 14-én indították el, ahol az előadások szerb és román nyelven folytak. 
(35) A második és harmadik tanfolyamot a temesvári tanügyi bizottság 1778, illetve 1779 
nyarán szervezte meg. E tanfolyamok során Temesvár, Csanád, Lippa, Versec, Becske
rek es Lúgos körzetének szinte valamennyi tanítóját átképezték.

1776. december 10-én került sor Temesváron az első úgynevezett normáliskola felál
lítására, amelynek ötödik évfolyamában az elemi iskola alsóbb osztályai számára képez
tek tanítókat. Ebben az intézményben először Anton Prevondig, Friedrich Mark, Anton 
Slava, Albert Karlitzky és Joseph Haag segítségével indult meg a munka, akik a szerb 
iskolaügy első hazai nemzedékét nevelték fel. (36)

Új fejezet kezdődött a Bánát történetében 1778-ban, amikor közigazgatásilag Magyar- 
országhoz csatolták és területét három megyére osztották (Temesvár, Torontál, Karán- 
Sebes). 1778. október 30-án Esterházy Ferenc kancellár nagy elismeréssel nyilatkozott 
a temesvári tankerület eredményeiről, külön kiemelve e téren Stefan Vujanovski eszéki 
és Avram Mrazovic zombon igazgatók tevékenységét, akik Jankoviccsal együtt 1776-77- 
ben Bécsben sajátították el Felbiger módszerének alapjait. Ugyanakkor Esterházy rend
kívül fontosnak ítélte az 1777. augusztus 22-én proklamált „Ratio Educationis” szellemé
nek következetes megvalósítását a Magyarország területén élő német, szlovák, szlovén.
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rutén, szerb és román lakosság körében is. (37) Ennek megvalósítását szolgálta a kü
lönböző vallási felekezetekhez tartozó iskolai inspektorok egybehívása Budára, ahol a 
„Proiectum Suplementi Benigni Instituti Literarii, quod ad scholas Nationales attinet" (rö
viden: Proiectum Budanse) című tervezetben a magyar oktatásügy egységesítésére tet
tek kísérletet. Az iskolaügy területén fontos szerepe volt az 1781-ben, II. József által tör
vényerőre emelt tolerancia rendeletnek, amely a Habsburg Birodalom laza konglomerá
tumában élő, különböző vallási felekezetekhez tartozó személyek szabad vallásgyakor
latát biztosította.

1782 márciusában a különböző felekezeti iskolák vezetőinek egybehívására került sor 
Pozsonyban, amelynek résztvevői (Johann Felbiger; Erdélyi József, a budai tankerület 
vezetője; Schober, a pozsonyi tankerület igazgatója; Mandic Antal, a szlavón és szlovén 
iskolák inspektora; Kigler, a katolikusok képviseletében; a lutheránus Benczúr József, a 
kálvinista Hatvany István professzor Debrecenből; a bizottság elnöke: Skerlecz Miklós) 
elsősorban a „Proiectum Budense” anyagát vitatták meg.

Jankovicot március 1-jére hívták Pozsonyba -  aki egy hét késéssel erkezett oda - ,  es 
a vitaanyag §-ához, a vallásoktatás kérdéséhez szólt hozzá, továbbá hangsűlyozta egy 
leányiskola felállításának fontosságát a szerbek körében is.

Március 12-én a konferencián a katolikus iskolák vezetői heves támadást intéztek a 
szerbek ellen, követelve, hogy: 1. a kirillica csak az egyházi jellegű könyvekben maradjon 
meg, s a tankönyveket kizárólag latin betűkkel írják; 2. a „Csaszoszlov" (pravoszláv szer
tartáskönyv) és a „Pszaltii” (Zsoltároskönyv) maradjanak ki az olvasókönyvekből; 3. az 
iskolai könyveket egyszerű, népi nyelven fogalmazzák meg és írják. Jankovic először ha
tározottan ellenezte a latin betűk bevezetését a kirillica helyett, továbbá, hogy a tan
könyveket „egyszerű nyelven” írják. Erről Putnikhoz írott levelében (1782. március 26-án) 
így számolt be: „Az utasítástól én nem tériem el, magát Skerlecz urat, valamint az egész 
bizottságot is megnyertem, hogy a könyveket ne népi nyelven, ahogyan az egyszerű em
berek beszélnek, hanem irodalmi stílusban nyomtassák.” (38) Április 9-én azonban Jan
kovic is beleegyezett -  a konferencia nyomásának hatására -, hogy a továbbiakban meg
jelenő könyveket (még a vallási tartalmúakat is) latin betűkkel nyomtassák. A július 24-i 
resolutio (határozat) megfogalmazása és életbe lépése nem csekély ellenállásba ütkö
zött, és a tiltakozás a szerb lakosság körében még az 1790-es években sem csendese
dett, egészen Vük Stefanovic Karadzic nye\vreiorvr\\á\g, az úgynevezett nemzeti újjászü- 
letési mozgalom kibontakozásáig. (39)

1782. március 10-én -  a pozsonyi konferencia idején -  II. József Bécsbe hívatta Jan
kovicot, és közölte a kiváló pedagógussal, hogy II. Katalin orosz cárnő felkérésére még 
a nyár folyamán Pétervárra kell utaznia az ottani elemi iskolák megszervezése céljából, 
felhasználva ausztriai és bánáti tapasztaltait. (40) Ezért még májusban Jankovic vissza
tért Temesvárra, és utódjává Avram Mrazovic kinevezését kérte, akivel a „normálmód- 
szert" együtt sajátította el Bécsben. Mrazovic 1777-82 között Zomborban iskolaigazga
tóként tevékenykedett, és a temesvári tankerület vezetőjévé december 1-jén nevezték 
ki, de ottani munkájával kapcsolatban hamarosan panaszok merültek fel, ezért a magyar 
hatóságok 1783. február 28-án leváltását kérték Putniktól. Mrazovic menesztésére 1783. 
március 13-án került sor, és utódjává előbb Vasilije NikohcoX (1803-ig), majd ot nevezték 
ki. (41)

Jankovic tehát II. József és II. Katalin 1780. évi mogiljovi megbeszélései értelmében 
1782 nyarán Oroszországba utazott, ahol nemcsekély szerepet játszott az elemi népok
tatás intézményrendszerének kiépítésében, és az 1786-os Iskolai Szabályzat rendele- 
teinek megfogalmazásában.

A szerb iskolaügy eredményei a 18. század utolsó harmadában

A szerb iskolaügy fejlődése Jankovic péten/ári utazásával nem szenvedett törést, mivel 
az 1770-80-as években kialakult egy olyan pedagógus nemzedék, amely tovább tudta 
folytatni mesterének elgondolásait, kezdeményezéseit, és méltó módon fejlesztette to
vább annak örökségét, eredményeit. A 18. század utolsó harmadában a délvidéki szerb 
iskolaügy kétségtelenül gyors változáson ment keresztül, hiszen például 1768-ban -  II.
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József első bánáti utazása során tett megállapítása szerint -  ezer lakos közül legfeljebb 
egy-kettő tudott írni és olvasni. (42) A későbbi uralkodó korabeli megjegyzése valóban 
reálisnak látszik, mivel 1768-ban a Bánát vidékén mindössze 66 iskola működött, 53 
szerb és 24 román tanítóval és 1129 tanulóval. (43) 1771-ben -  a kb. 260 ezer lakosú 
területen -  1785 tanuló látogatta a 73 iskolát, azaz 3561 főre jutott egy elemi iskola, ahol 
átlagosan 17,6 tanulóval foglalkoztak.

Jankovic 1773. évi kinevezése gyökeres fordulatot idézett elő az iskolaépületek szá
mának növelésével, és nem tűnik túlzásnak, hogy 1776 végén keltezett jelentésében már 
183 pravoszláv iskolát említ. Az iskolaügy további fejlődését az alábbi táblázataink szem
léltetik (44):

Év
Iskolaépületek

száma
Tanítók száma Beiratkozott

tanulók
Rendszeresen 
iskolába járók

1781 293 293 5755 2871
1789 191 191 4630 2988
1792 331 333 9908 5536
1796 368 372 10217 5738
1802 406 413 12811 8030

2. táblázat 
A pravoszláv iskolák adatainak alakulása

A katolikus iskolák számának alakulása (45):

Év
Iskolaépületek

száma Tanítók száma Beiratkozott
tanulók

Rendszeresen 
iskolába járók

1778 65 76 ? ?

1785 82 94 8275 6614
1788 103 121 10681 7645
1789 104 119 10745 7392
1792 100 117 10840 7783
1796 107 125 10376 8244
1801 114 136 12370 10053

3. táblázat 
A katolikus iskolák adatainak alakulása

A katolikus iskolákon belül különösen a német települések tanulói tűntek ki rendszeres 
iskolalátogatásukkal (46):

Település A lakosság létszáma A tanulók létszáma Rendszeresen 
iskolába járók

Arad 2828 145 122
Csanád 1100 137 104
Grabác 1082 136 96
Kis-Becskerek 644 81 53
Lippa 1016 133 112
Schöndorf 1130 95 83
Versee 3140 301 233
Nagyszentmiklós 1890 222 166

4. táblázat 
A katolikus tanulók iskolalátogatása
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A 260 ezer lakosú Bánát területén a 18. század végén tehát mintegy 25 ezer (katolikus 
és pravoszláv) tanuló látogatta az iskolákat, akik az egész népessség 10,4%-át tették ki. 
Ez idő tájt például a 28-30 milliós cári Oroszországban is mindössze 20 ezer iskolába 
járót tartottak nyilván a tanügyi szervek. A jóval fejlettebb Ausztria elemi iskolarendszerét 
például 1780-ban a következő adatokkal szemléltethetjük (47):

Év Iskolatípus és száma Tanulók létszáma

1780

15 normáliskola— 
83 fő (Haupt)- és

3526

47 leányiskola 10176
3848 triviális iskola 193666

Összesen 3993 iskola 207368

5. táblázat
Ausztria iskolarendszerének adatai 1780-ban

A szerb iskolaügy a Bánát vidékén a 18. század utolsó harmadában -  összevetve más 
népek iskolarendszerével is -  kedvező változáson ment keresztül, amelyet a bécsi udvar 
németesítési politikája bár erősen sértett és korlátozott, mégis a század végétől -  a nem
zeti újjászületési mozgalom megerősödésétől -  vitathatatlan fejlődésen ment keresztül, 
mindvégig megőrizve nemzeti jellegét és tartalmát.
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A „tetthelyen” Mészöly Miklós 
Film-jében

A regény térváltozatainak vizsgálata (részlet) 

P. NAGY ÉVA

Korunk művészete „üldöző” művészet -  mondja Mészöly: „Eljárás, tárgyalás, ügy, 
tettenérés, kivizsgálás, felgöngyölítés -  nagyjából ilyen szögekre vagyunk kife
szítve... Alapmagatartásunk a dolgokperesítése.... A lélektani háttér bizonyosan 
az, hogy elveszett vagy legalábbis megrendelült egy fajta bizalom -  az égbe, a 
földbe vetett bizalom? - s  a világ ellenségesebb lett... A tettenérés hajszolásával 
kárpótoljuk magunkat azért a barátságosabb világért, ami helyett egy ellenségeset 
vá lasz to ttu nk .(1)

Az üldözés, a hajsza Az atléta halála (1966) és a Saulus (1968) című regényekben 
központi motívumként szerepelt, a valóság tettenérésének szándéka alakította a Pontos 
történetek, útközben (1970) tényszerűségét, tárgyiasságát; az elbeszélő-Kamera sze
mélyes személytelenségét, a látvány filmszerű megjelenítését.

A Film (1976) forgatókönyv egy alakuló filmhez s egy formálódó regény végső válto
zata. A Kamera a lehetséges (és a lehetetlen) térbeli pozícióiból méri fel a képzeletbeli 
film színhelyét, szereplőit.

Itt is a tetthelyen vagyunk, ahogy Mészöly művészetében általában mindenhol. Itt is 
nyomozunk, kutatunk. Útközben. „Addig folytatjuk, ameddig nyersanyagunk van, bárkibe, 
bármibe kerül is. Végigmenni akarunk." (2)

Végigmenni az Öregasszony és az Öregember mindennapi sétájának útján s a Kame
ra által irányított, körülhatárolt téren.

A Kamera msot a két öreg utolsó sétáját szuggerálja-rögzíti lépésről lépésre, pillanatról 
pillanatra. Ezáltal térben és időben is más dimenzióba kerül kettejük mindennapi csoszo- 
gása, s az életből a halálba tartó vánszorgássá alakul át.

A Kamera „az agónia s a halál kéjlesője" -  állapítja meg Balassa Péter (3). Kíméletlen 
játékot űz az Öregemberrel és az Öregasszonnyal. Mikroközelből láttatja az amnéziás 
Öregember torz fintorait, izomgörcsét, fulladását s az Öregasszony életbe visszahívó 
groteszk „csókját”.

Meglesi a múló pillanatok mozdulatait, kinagyítja, megállítja a felvételeket. Ha szük
ségét érzi (találomra), eltünteti őket a fényben vagy a sötétségben.

Visszafelé forgat: „Mindig a következményből kell átlépnünk az előzménybe, a jövő idő
ből a jelen időbe... Majd utána, azonnal újra mutatjuk a jelenetsort normál időrendben, 
mintegy célozva rá, hogy a két változat végső értelmén úgyse tudunk változtatni.” (4)

Majd technikát változtat: az az ötlete támad, hogy egyszerre rögzítse őket elölről és 
hátulról, mintegy közeledőben és távolodóban „(az egy kameránkkal; ami ugyan lehetet
len, de a szándék mégis fontos), és lehetőleg úgy, hogy miközben mindkét irányból egy
szerre lassítunk rájuk, a kép is egyidejűleg adja az elejüket és a hátuljukat. Nem mintha 
valami újdonságot várnánk ettől, csupán az eddigiek tanító célzatú összegezését, re
ményt vagy az ellenkezőjét, de legalábbis valami határozottabb állásfoglalást. S elkép
zelhető, hogy éppen így érhető el a kölcsönös leleplezés, amikor már mindegy, hogy innét 
vagy onnét; és cserébe ők is úgy érezhetik, hogy mi is a képességeink határához értünk, 
hiszen ugyanazt látjuk szemből, mint hátulról.” (5)
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A kölcsönös kiszolgáltatottság játékterében történik már a heccelés. Az Öregasszony 
és az Öregember, de a Kamera is lehetőségei végső határáig jut el.

A rendőrautó reflektorfényében „mind szoborszerűen állunk... S mintha nem is lehetne 
lényegi különbséget tenni köztük; legfeljebb annyit, hogy az alakzaton belül, amibe vé
letlenül odarendeződtünk, más-más élőkép-mozdulatot képviselnek. Külön-külön még 
elképzelhető, hogy valamelyik fázisban megállítható a folyamat -  összepergetve azon
ban megmásíthatatlan, hogy végre is hajtódjék.” (6)

A „rendezés tere" -  a konkrét tér és idő dimenziójából kiszakadva -  a „végrehajtás 
terévé" alakul át elkerülhetetlenül.

Itt már „történülnek" a dolgok, tőlünk függetlenül. S ez már „meghalad bennünket", 
ahogy meghalad az is, hogy az Öregember halála után az Öregasszony végleg lemond 
a szemüvegről, s vaksin tapogatózik a szobában.

Az Öregasszony halála sem ránk tartozik m ár:... bármennyire is erőltetjük, hogy az
utolsó pillanatig kitartsunk, minden igyekvésnek és érdeklődésnek megvan a maga ha
tára... Amikor felriadunk... az Öregasszony feje a karfára csúszva lóg. Vagyis közben tör
tént meg. Tekercsünk visszapergetésénél csak annyit tudunk megállapítani, hogy az Öre
gasszony feje váratlan élénkséggel megemelődik, a rácsos ablak felé fordul, s ezzel ki 
is mozdul a képzmezőnkből, csak a fél válla marad a képben, mintha hosszan lehajolna 
valamiért. A többi nyilván csak találgatás lehetne.” (7)

Ez már „meghalad valamennyiünket", mint ahogy az is, hogy Silió a tárgyaláson „sem
mibe vesz időrendet, közvetlen okokat, szabadságot, akasztófát, s nem tesz látványos 
különbséget egy tétova elmosolyodás és egy pontosan irányzott kalapácsütés között". 
(8) ..........................

Silió lázadása is „meghalad minket", ami egyetlen, nagyerejü mondatában sűrűsödik 
össze: „Madárfos vagyunk mind a Sió-patakon." (9) S „mégse feltétlenül mindegy, hogyan 
függenek össze a dolgok; ha valóban így érezzük.” (10)

Nem mindegy, hogy az Öregember éppen az Öregasszony aggódó gondoskodását 
érzi, csak az ő segítségére, támaszára várhat, s hogy az Öregasszony konok küzdelme 
is véget ér az Öregember halálával, s megadással várja az elkerülhetetlent.

Mint ahogy nem mindegy az sem, hogy Silióné a két gyermekével milyen kiszolgálta
tottan, mégis makacsul, elszántan bolyong Budán, hogy férje kivégzőhelyét megtalálja.

S nem mindegy az sem, hogy a képzettársításokkal, képzeletszülte jelenetekkel s tör
ténelmi események dokumentumszerű felidézésével milyen emberi történelem mutatta- 
tott meg ezen a tájon: állatheccként, passióként vagy véres passzióként, játékként „iga- 
zolódik”-e az.

A Kamerát tehát az író a „mindentudó narrátor” szerepkörébe helyezi, aki nemcsak azt 
látja, ami elé kerül, hanem rejtélyes kapcsolatokat teremt különböző történésmozzana
tok, talált motívumok között, magyarázza, értelmezi a gesztusokat, mozdulatokat; felté
telez, ráfog, gyanúsít.

Rendkívüli tájékozottságot árul el a hely történelmében. Magabiztosan sétál a pillana
tok s az évszázadok, évezredek útjain, helyszínein. Nyomoz, kutat, részleteket nagyít ki, 
villámgyors vágásokkal és lassított felvételekkel évszázadokat vonultak fel, és pillanato
kat, mozdulatokat állít meg. Kíméletlenül, kegyetlenül leleplez mindent.

A rendező-Kamera fehér-fekete technikát alkalmaz, mely a lényegkeresés (értelemke
resés) „rögeszmés vállalkozását” jelzi.

Tud és tudni vél bizonyos dolgokat, pontosságra és pontosításokra törekszik. Doku
mentumokat és szemtanúkat sorakoztat fel a történtek, a látottak igazolására. A tények 
s a számba vett dolgok halmaza azonban csak a „kétséget szilárdítja” . „Végül is: az okok 
végtelenek és a tények lehetséges száma (esete; Wittgenstem) véges” -  fogalmazza 
meg Mészöly A pille magánya című esszékötetében. (11)

Hitelességre és objektivitásra törekszik a pontosításokkal, helyesbítésekkel es viszo
nyításokkal, csakhogy az objektivitás jelzője -  Mészöly szerint -  az esetlegesség és ki
számíthatatlanság lett.

A Kamera is a tanácstalanságát, a kétségeit hangoztatja. Feltevésekre, találgatásokra 
hagyatkozhat csak. A narrációban a kérdő- és zárójelek árulkodnak a bizonytalanságról.

A rendező-Kamera önmagával is ellentmondásba keveredik. Kijelenti például, hogy
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nem célja tájékozottadnak látszani Siliónénál, vagy több alkalommal is hangsúlyozza, 
hogy „a dolga az Öregember és Öregasszony”, mégis mindenről tudni és tudósítani akar; 
véleményeket idéz, beszámolókat közöl, mellékmotívumokat bont ki.

Az Öregasszonyról és az Öregemberről azonban csak találgatással, ráfogásokkal ál
líthat (feltételezhet) nem hitelesíthető adatokat, információkat. Az amnéziás Öregember, 
akivel Silió történetét közlik, csak egy-két bizonytalan, megtévesztő jelzést ad. S a halálba 
készülődő Öregasszonyban is hiába keresik az azonosulás, a részvét legapróbb jelének 
megnyilvánulását Silióné sorsa iránt.

A Silióra vonatkozó adatok szintén hiányosak. Silió maga is csak részlegesen emlék
szik vissza a történtekre.

Az író szemléletmódjának alapmotívumaival találkozhatunk ebben a műben is: a ke
resés, üldözés, tettenérés kíméletlen hajszájával; a „rögeszmés” motívumkereséssel, a 
részletek egymáshoz illesztésére, egésszé formálására irányuló elszánt vállalkozással, 
s mindennek a kétségbe vonható értelmével, kétes eredményével.

A tettenérés színhelye -  helyszínelés
„Utca a Moszkva tértől keletnyugatra, enyhén emelkedik, keresztezi a Városmajor ut

cát, meredek kapaszkodóval folytatódik tovább. (12)
A regény kezelő mondata a központi színteret rajzolja meg pontosan-pontatlanul. Bu

dán vagyunk tehát, a Moszkva tértől „keletnyugatra" elterülő utcán. Balassa Péter utal 
rá, hogy az indító szöveg „a központi kétség-szilárdítás légkörét” teremti meg mindjárt...
(13)

Az indító színhelyen számbavett térelemek: az udvarokon „beton, kő, vasajtók, a Ház
kezelési Kirendeltség több éves sittkupacai, gömbvaskötegek, alumínium szeméttárolók: 
ezekkel nehezítjük az összehasonlítást... Ügyelünk rá, hogy semmi ne emlékeztessen 
az egykori szőlőskertekre, présházakra." (14)

A Kamera az „ideiglenesen" szilárd, masszív térelemeket -  a mostanit és az egykorit
-  kinyilvánított szándékkal igyekszik elhatárolni egymástól, hogy majd a későbbiekben 
a látványosan kreált kapcsolatokkal, hasonlításokkal, azonosításokkal rombolhassa le 
prolongált szándéka, tárgyilagos közlése hitelét.

A rendezés, a Kamera beállítása metszi ki a térből a láttatni kívánt részleteket: „Ahol 
az utca emelkedni kezd, kilátást biztosítunk a templomra... megfelelő világítással két egy
más fölött nyíló ablakot emelünk ki a betonszürkéből, és hagyjuk felfényleni. Olyanok így, 
mint két nyilvánossá tett célpont.” (15)

A Film megjelenített képsorában a távoli és mikroközeli felvételek váltják egymást fo
lyamatosan, melyek a tettenérés térségét jelölik ki.

A „felvétel" indító színhelye tehát a Moszkva téri lépcsős felüljáró. Panoráma háttérként 
a metróállomás, a piperereklám-oszlop: „Nehezen rendeződő tér, átmeneti bódék és te
relőjárdák családias zűrzavarával.” (16)

„Az idő nyolc óra körül lehet, vagy valamivel több. Az indítás óta másfél óra telt el, s 
körülbelül háromszáz métervan mögöttünk. Ennél kevesebb, amit még meg kell tennünk, 
egy enyhén, majd egy erősen emelkedő útszakaszt.” (17)

A Moszkva tértől a Csaba utcai kaptató végéig, az öregek lakásáig.
Ötszáz méteres séta két óra alatt. Körülbelül. Mondhatnánk. Ha lenne egyáltalán ér

telme az effajta számításnak. A séta, a vánszorgás itt ugyanis küzdelem-küszködés az 
egyre hosszabbnak tűnő űttal s a gyorsan fogyó idővel. Végső erőfeszítés az „útközbe- 
niség" megtartásáért, a konkrét tér és idő megragadásáért. A Kamera sugallta történé
sek, feltételezések is, amelyekre az Öregembertől vagy az Öregasszonytól várják a vá
laszt, az itt és most, itt és egykor létezés körébe próbálják bevonni az amnéziás, néma 
öregeket. Csakhogy az Öregember ataxiás rángásaival már a konkrétan érzékelhető té
ridőn kívül tapogatja az utolsó métereket, hogy hamarosan egy más dimenziójú világba 
érkezzen. S néhány nap múlva (utána) az Öregasszony is.

De előbb még végig kell járniuk a kijelölt utat. Meg kell állniuk az étterem mellvédje 
mellett. Az étterem falán szemügyre kell venniük a rézkarcot s a vécé-előtér törött abla
kából a hátsóudvart.
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Rések és kilátások: perspektívák -  a Kamera beállítása szerint:
„Amit az Öregasszonyból láthat, nem lehet több, mint egy elmosódó kivágat. A teraszra 

nyíló üvegfal táblái végig nyitva; bent, a hosszúkás étteremben perspektivikusan keske- 
nyednek az asztalok abrosznégyszögei.” (18)

„... s ott már mi segítjük fel egy alacsony sámlira (az Öregembert a vécéablaknál), hogy 
jobban lásson. A tetők és fák között találunk egy keskeny rést, ahol a dombgerincig za
vartalan a kilátás.” (19)

„A terasz mellől egyformán ellátni a teniszpályák klubépületéig, a másik irányban a 
Vérmező-sarok dísztelen, inkább 0 kilométert jelző kőlapjáig.” (20)

A panorámaképek nyugalmát, ¡dilijét mindig megbontja a térrész asszociálta történe
lem. Az étterem vécéablakából például: „Látjuk a második világháborús megfigyelőbun
kert s azt a szakadékszerű mélyedésbe épített házat, amely 50-től 56-ig a belügyi elhárító 
szervek egyik vallató stábjának adott szállást.” (21) A terasz mellől pedig a Vérmező
sarok „panorámája” nyílik meg előttünk.

Mészöly művészetében -  hangsúlyoztuk már -  mindig a tetthelyen vagyunk. Nyomo
zunk, kutatunk. Az ismétlődő „helyszínelés” ezért válik fontos motívummá a mű szöve
gében. Elsődleges funkciója az, hogy a két párhuzamosan és váltakozva megelevenedő 
történéssor között (Silió és az öregek) a kapcsolatot folyamatosan fenntartsa, s hogy a 
jelenbeli eseménysor színterét mélyítse a korábbi topográfia jelzéseivel, tágítsa a legkü
lönbözőbb időrétegekből felbukkanó történelmi asszociációkkal. A mai s az egykori to
pográfiák állandóan egymáshoz viszonyíttatnak; egybevillannak, néhol túlságosan is 
pontosan összevágnak, máshol pontatlanul körvonalazódnak:

„így mai topográfia szerint is világos, hogy az utca, amelyiken az Öregemberrel és Öre
gasszonnyal haladunk, a présház irányából vezet a malomkő felé” (22). „A malomkő va
lamelyik követségi lámpaoszlop helyén állhatott...” (23)

„Ahol állunk, már nincs túlságosan messze az egykori gyümölcsöstől és szőlőskerttől, 
ahol Silió Péter a Malomkőre leült...” (24)

A narráció a helyszínelés aggályoskodó pontosságával rajzolja körül a villát a követ
kező szövegrészben különböző időkben definiált térelemek segítségével: „Ha ma akar
nánk a helyszínelés pontosságával mindezt fölidézni, így rögzíthetnénk a helyzetet: a 
magánvilla, ahol rövidebb ideig a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége székelt, már 
árnyékban van; vagyis a hajdani Sax Simon-féle présház.” (25)

Máshol a pontosság, az objektivitás helyett a képzettársítás teremt kapcsolatot a mai 
és az egykori térrészlet között: „Noha tudjuk, hogy a Nagy Anna vendéglő nem pontosan 
itt állt, mégis eszünkbe fog jutni Silió leírása a vendéglő udvaráról..." (26)

Meghatározó színterek

Az Öregasszony és az Öregember otthona a Csaba utcai szecessziós sarokvilla. Több 
mint negyven éve laknak itt. Valamikor az övék volt, „de a háború és az államosítás óta 
csak az alagsorban bérelhetnek egy szobát. A villa még mindig romos.” (27)

A pusztuló ház mélyedésben épült. Körülötte élő vadon, a kert és a fák tenyészete élő 
tetőzetet alkot az öregek szobája felett: „mintha zöld akváriumba süllyedt volna a vasrá
csos ablak és kilátás.” (28)

A kert lejtős oldalán túl még elvadultabb a táj: „...ez már csakugyan dzsungel; csupán 
a közepe táján vörösük egy kisebb tisztás... egy hajdani magán-teniszpálya, két vaskam- 
pós oszlopán pöttyös kendő, kombiné, és egy szétvert fejű sikló szárad." (29)

Ház a burjánzó vadon, dzsungel közepén. Idilli, romantikus környezetet is jelezhetne, 
de a romos, pusztuló, földbe süllyedt alagsori ablakból (alsó kameraállásból) mindez in
kább ijesztővé válik. A magukra hagyott tárgyak kétsége -  bizonytalansága -  sivársága 
s a szétvert fejű sikló brutális bizonyossága -  jelenvalósága a tehetetlen kiszolgáltatott
ság s az erőszakosság helyszínévé változtatja.

S „felmerülhet a gondolat, hogy Silió Péter valahová ide ereszkedett le, nem messze 
Sax Simon szöllejétől.” (30)

S nagyjából ezen a színhelyen történik majd a gyermeklány bestiális megerőszakolá-
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sa, amiről Silió számol be, s itt történik meg a gyilkosság is (Sax Simon a nyulat üti „lá
gyan” agyon az aknaverő kalapáccsal, Silió pedig Sax Simont).

A romos villa mellett „zavarba hozó ellentét”-ként az amerikai követség elegánsan, 
nagyvonalúan kialakított tere: mértaniasan tagolt előudvar, egzotikus díszfákkal és tár
gyakkal hivalkodó környezet. A bejárat melletti, világító lámpabúrasor az épület „készen
léti” nagyvonalúságához tartozik hozzá.

Az öregek szobája kicsi, zsúfolt: „A járatok olyan keskenyek, hogy inkább nehéz, mint 
könnyű elesni itt: ...A kopások pontosan mutatják az egykori és hátralevő járkálások tér
képét...” (31)

Az ablakon rács: „Talán a rács teszi, hogy a szoba világításában van valami nyomottan 
nyugdíjas és fegyintézeti." (32)

A börtön, cella, rács motivikus ismétlődésére és jelentésbeli gazdagságára figyelhe
tünk a műben. A központi motívum -  rács -  jelentésének magyarázata az írói szemlélet- 
módról is árulkodik.

A régi zöld bársonyterítőn „A ritkulások között jól kivehető a felvető szálak sűrű rácso
zata. Ez a majdnem képletszerű, elemi látvány a lényeget nyomozó metszetek egyik utol
só állomására emlékeztet: rács, amire a bársony élőbb szösz-szálai vannak rádolgozva, 
mintegy a rácsba kapaszkova. A dolog technológiája nyilván azt akarja biztosítani, hogy 
a bársony bársony legyen, s olyannak mutassa magát, mintha szó se lenne másról. De 
az ilyen titkolózás ebben a szobában már rég nem időszerű. Még azt is megtehetjük a 
hamisítás veszélye nélkül, hogy olyan beállításokkal adunk térbeliséget a szobának, ami 
nem kendőzi el: celláról van szó (ami különben franciául szellemesen sejtet is jelent). 
Sejt, rácsokkal. Cella, rácsba bedolgozva. Rácsozat, ami az átmeneti takarásokon áttör... 
Megelégszünk a kertre néző ablakráccsal, a lács árnyékának a rögzítésével, ahogy min
denbe beleeszi magát.” (33)

A cellaszoba szűkített változatai a már mozdulatlan, moccanatlan testhelyzetre kény
szerítő térrészek:

• • ii

Az Öregasszony „Összekulcsolt kézzel ül a kád szélén, és a félig nyílt ajtó ikon-résébe 
kereteződik, mintha ő is valamilyen kivágat volna". (34)

„...bent ül a szekrényben, kicsit esett vállal, ölbe tett kézzel” . (35)
Mindkét kép a mozdulatlan „bekereteződést", a végső, testet körülölelő „teret" asszo

ciálja.
A cella, ketrec, rács tehát központi térelemként, motívumként bukkan elő újra és újra 

a regény szövegében. A szekrényben ülő Öregasszony s a „Symphoniás ládában" talált 
cerkófmajom képe párhuzamba állítható.

A ketrecbe zárt vérebek az állatheccek „főszereplői-áldozatai”.
Silióné Budán keresi a kivégződombot:
„Az utálatos állatheccek, a sajátosan magyar -amfiteátrumok- színhelyét azonban se

hol sem találja, csak bizonytalanul tudja, hogy nem voltak nagyobbak negyven lépésnél, 
körbe három elhelyezkedő páholysor, minden páholy három rőf széles...” (36)

A heccelés legjellegzetesebb színtere pedig a bozót, vadon, liget. Az öregek otthonát 
körülvevő vadon rímelő motívumként, jellegezetes térrészletként kerül elő a korábbi hely
színelések során.

A Világ 1912-es évfolyamából kivágott csonka oldalon olvashatjuk a Városligeti epizód
-  milyen tanulsággal?című szöveget. A cikk írója a liget buja, bokros sűrűségében („ma
gyar tropicus") meglesett szexjelenetből és a hírhedt ketrecek láttán jut arra a „szörnyű
séges" megállapításra, „hogy fővárosunk némely helyein újra divatba kezdenek jönni 
azok az undorító állatheccek". (37)

Dr. Massány Tibor közlése alapján az 1919. május 1 -jei ünnepségről értesülünk, mely
nek színhelye a Vérmező volt.

Az étterem ruhatára mellett látható várostörténeti rézkarc-másolat azt szemlélteti, 
„hogy még hatvan évnél is régebben milyen volt ez a táj...”

„Családias lombú fák, ligetes lankák, tisztások, elszórva néhány szőlőskert és eszté
tikusán düledező ház, szelíd gyümölcsösök, a fák között őz és egy fölemelt lábú nyúl.” 

( 3 8 ) -
„Es mégis. Hitelesen úgy kell elképzelnünk az akkori az ezerkilencszáztizenkilences
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Városmajort, hogy az alakuló utcák szomszdéságában a domboldal még hosszabb ideig 
megőrizte Landschaft jellegét; ha nem is olyan gemütlich módon, ahogy a kiegyezés-ko
rabeli metsző (hetvenkét évvel azután, hogy a Kamarilla Martinovicsot és társait a füg
getlen magyar bírósággal halálra ítéltette; és tizennyolc évvel az aradi tizenhárom kivég
zés után) megnyugtató képet igyekezett rajzolni a -  megbékélt lázadók -  fővárosáról.”
(39)

Minden itt történik: Sax Simon présházánál és a Csaba utcai sarokvillában, a város
majori zsidó szeretetotthonban és a hullakamrában; a ketrecekben és cellákban.

Minden itt történül, ezen a színhelyen: a Moszkva tértől a Csaba utca végéig, a Város
majorban, a liget bokraiban és bozótjaiban, a Vérmezőn, a szőlőkben s a malomkőnél, 
a Vilmos császár úton, a Duna-parton; Budán, Óbudán és Pesten.

Silióné is a városmajori kitérő után „a dr. Massány által említett Trombitás-ház mellett 
kapaszkodik fel arra a dombgerincre (mai Rózsadomb), ami szembenéz velünk, a Csaba 
utcával, Sax Simon szöllejével, az azóta eltűnt malomkővel, s innét nemcsak Ó-Buda 
felé lát el, hanem a pesti oldalra is, Rákosmező felé, ahol nyolcvanezer sátor is elfér, bár 
a -végzetteljes- mohácsi események óta már nem kerül sor nagyobb gyűlésre, melyen 
-tartósabban azt választhat a nép, amit akar- (mondja egy angol utazó).” (40)

És Silióné egy hatalmas épületet is lát a Duna partján („császári” alkotás), aminek a 
szűk cellaszobái is bizonyítják az előrelátást, hogy „az újítások elégedetlenséget fognak 
szülni, s az épület már előre gondoskodik államöörtönró'/...” (41)

Minden itt történt, ezen a tájon: az utálatos állatheccek, Martinovicsék és az aradi ti
zenhármak kivégzése, a megbotránkozást kiváltó szexjelenet, a május 23-i véres tünte
tés, a május elsejei népünnepély, a Duna-parti kivégzések, az öregek lemészárlása, Si
lióné bolyongása, Sax Simon, a kislány, a nyúl, a feketerigó, a sikló erőszakos pusztulása, 
Silió gyilkolása és mézga-simogatása, a cerkóf elvetélése, a Boda-huszár lovának meg- 
sebzése, az Öregasszony és Öregember csoszogása, halála: a „sajátosan magyar am
fiteátrumok" színhelyén.

Vagy talán mégsem itt (és mégsem így)?
Mindez csak feltételezés?
Hiszen a dr. Massány által említett Trombitás út „emlékét őrzi a ma vakolattal borított

-  s így nem látható -  festmény”. (42)
S „a hely, ahol állunk, körülbelül egybeeshetett a dr. Massány által nem említett földe- 

súttal..." (43)
S „a mai étteremsarok a véres tüntetés idején meglehetősen közel eshetett Sax Simon 

pesti kötélverő szöllejéhez...” (44)
És Silióné sem találja a „sajátosan magyar amfiteátrumok" színhelyét, mégis makacsul 

hiszi, hogy megvan valahol az a vesztőhely, kivégződomb, amit keres.
Az aggályoskodó pontoskodással végrehajtott helyszínelés eredmenyét (a mai étte

rem és az egykori Nagy Anna vendéglő, a követségi előudvar s a Silió által említett ma
lomkő, a villa körüli vadon s az egykori szöllöskertek, Sax Simon présháza és a sarokvilla 
stb.) kétségbe vonja a régi fiú-árvaház falán olvasható dátum: 1886.

„Ha az évszám igaz, hitelesen cáfolja a szintén adatszerű és hiteles fáya/(helyesebben, 
zugot és rejtekhelyei), ahová silió az attak délutánján valóban elmenekült." (45) Mindez 
hiányzik ugyanis a Silióra vonatkozó adatok közül.

„Lehet, hogy az egész topográfiánk hamis? Mi igaz mégis belőle? Lehet, hogy ahol 
most járunk, és ahogyan járunk, ugyanúgy eshet valamilyen más megítélés alá? Nem 
lepődhetünk meg, ha egy pillanatra mi is úgy érezzük, hogy hiábavaló a pontoskodásunk, 
és hiába ütöttünk réseket, a fal fal maradt.”

A tetthely, a színhely rekonstuálása kétséges, mint ahogy az a múltban megtörtént, a
most történő s a később bekövetkező is.

A nyomozás, kutatás, tettenérés kétes értékű. Marad a feltételezés, a bizonytalanság: 
talán itt és így történt/történhetett.

S marad a tény, amelyet Silió védője fogalmaz meg: „a bestialitás -  factum." (47)
S a tetthely is létezik mindig valahol. Silió számára a Sió-patakon és Sax Simon sző

lőjében, az Öregasszony és Öregember számára a Csaba utcán és a sarokvillában.
Mi pedig elgondolkozva legfeljebb annyit tehetünk mindehhez -  esetleg az éppen föl
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röppenő és ürítő rigó ürügyén „hogy igen, sicambria (a mai Ó-Buda) egy virágzó római 
város, néhány meglepően modern vízvezeték-berendezés, a tiszttartó házának a tűzfa
lán pár befalazott, feliratos kőlap, egy jó karban levő izzasztó, tizenkét rőf hosszú és tíz 
rőf széles. Azonkívül újabb, most keletkező romok is, mint a nemrég épült selyemgyáré, 
ami nyolcadik éve nem üzemel, csak omlik... Bár mégis ámítás inkább, hogy annyi értékes 
emlék marad meg sicambriából. Mindenesetre ami van, maradt van maradni fog, az tény
leg nem ámítás, az csakugyan tartós lehet, ha szerencséje van -  mondjuk majd bizta
tóbban”. (48)
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Egy metaforikus film
Michelangelo Antonioni: Napfogyatkozás 

PETHŐ ÁGNES

A Napfogyatkozás (1) Antonioni méltán híres trilógiájának (A kaland, Az éjszaka, 
a Napfogyatkozás) utolsó és talán legmostohábban kezelt darabja. A kritikusok 
többsége ugyan méltányolja a film kidolgozottságát, finom artisztikumát, de több
nyire mégis a kalligrafizmus, az önmagáért való esztétizálás vádjával illeti. Úgy 
vélik, hogy a forma túlhangsúlyozása ártott a tartalom mélységének, s hogy 
záródarabként jó l illeszkedik a trilógia egészének hangulati kifutásába, színvonala 
azonban alatta marad az előző két filmnek. Ezzel implicite önálló műalkotás 
értékét kérdőjelezik meg, s ez visszhangzik azokban az írásokban is(2) amelyek 
szerint a Napfogyatkozás hibája épp egy zárt struktúrát generáló szövegszervező 
elv hiánya.

Roland Barthes tette föl a kérdést, hogy vajon a „kinematográfiai művet lehet -e úgy 
felépíteni egyetlen jelentés metaforikus variációiból, mint a lírai poémát... a fiimi lényeg 
adottságai nem teszik -e elkerülhetetlenné, hogy a jelentés metaforikus kifejtését vala
milyen módon, ha csak távolról is, ne egészítse ki valamilyen történet, egy metonimikus 
tér?”(3) Úgy vélem, Antonioninak ez a filmje éppen ezt a filmnyelvi kérdést példázza.

A Napfogyatkozásban a történet, ha nem is hiányzik teljességgel, de valóban még 
Antonioni saját filmjeihez képest is szokatlanul szegényes, már-már kihívóan az: egé
szében a jelentéktelenség és az esetlegesség hatását kelti. Ez a minimálisra sorvasztott 
„metonimikus tér" azonban a metaforikus jelentések dominanciáját vonja maga után, 
mégpedig jelen esetben szó szerint egyetlen központi jelentés metaforikus variációi által 
teremtett sajátosan lírai szerkezet kialakulását.

Ebben a filmszerkezetben valóban nem érvényesül a történet lezártságából fakadó tel
jességérzet: egy beszélgetés VÉGÉVEL indul, s egy előrejelzett találka ELŐTT szakad 
meg a film. Ami közben történik, egy love story témája lehetne, de nem az: egy Vittoriának 
nevezett fiatal értelmiségi nő szakít vőlegényével Riccardoval, majd megismeri Pierot, a 
fiatal, ambiciózus tőzsdeügynököt és kölcsönös vonzalom ébred bennük. Mindez látvá
nyos szerelmi bonyodalmak nélkül, jórészt a hétköznapok „üres perceinek” megragadása 
áítal tárul elénk néhány séta és tétova dialógus során. Látszólag a végtelenségig nyújt
ható eseménytelenségek sorával állunk szemben, a történet bármelyik ponton megsza
kítható lenne, hisz ezt sugallja a kezdet és a befejezés is (vagy akár a filmet lezáró mon
tázsban felbukkanó , befejezetlenül álló építőtelep képe, amelyen nem dolgozik senki.) 
E látszólagos szétesés azonban tudatos kompozíció. (Miért lenne ez a film kivétel a nagy 
műgonddal dolgozó Antonioni alkotásainak sorában?) A filmszöveg kohézióját nem a 
narratív tényezők adják, hanem sajátosan vizuális stilisztikai izotópiák, amelyek mind a 
film központi gondolatát fonják körül. A Napfogyatkozás után készült Nagyítás gazdag 
filozófikumával szemben ez is szűkebbre szabott: egy kapcsolat halála s egy újabb kap
csolatteremtés kísérletének kudarca közé ívelt vallomás a modern ember elidegenedé
séről (nemhiába nevezték a három film együttesét „az érzelmek trilógiájának”), az emberi 
létezés behatároltságáról, arról, hogy az emberi lét totalitása helyett csak szeletegzisz
tencia adatik meg számunkra.

A stílus szintjén meghatározó erővel bír a fekete-fehér és keskeny vászonra komponált 
kép. Ez a film keletkezésekor még természetesebb, gyakoribb filmkészítési mód volt, mint 
ma, de a színes és szélesvásznú filmekhez szokott és Antonioni későbbi, a színszimbo-
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likát is kiaknázó alkotásait (például a Vörös sivatagot) ismerő néző ma már ezt is a film
nyelv többletjelentést sugalló elemeként értékelheti. Tulajdonképpen már önmagában le
képezi a modern urbánus környezet egyre sivárabbá, komorabbá váló színtelenségét, 
amelyet aztán a film végén egyenesen az ember belső sivárságának és szürkesegenek
kivetítéseként érzékelhetünk.

Ráadásul a film forgatása óta eltelt több évtized filmnézői tapasztalata kialakított egy 
olyan előítéletet, amely szerint egy fekete-fehér film nagy valószínűséggel vagy doku
mentum, vagy pedig művészfilm, de semmiképpen sem kommersz. (Ez utóbbinak lényegi 
velejárója a valós színárnyalatokat fölélénkítő, a világot szépre kozmetikázó színesfilm.) 
A keskeny vászonnak is kialakult mára egyfajta olvasata szemben a széles képpel. Ennek 
részben észlelési, pszichológiai meghatározottsága van. A szélesvásznú film azáltal, 
hogy a nézőt is szinte beemeli a képbe -  hisz tekintetünk képtelen bizonyos határokon 
túl, a fej mozgatása nélkül átfogni a látványt -, a nézőt a látványhatás kiszolgáltatottjává 
teszi. A film világával való érzelmi azonosulást segíti elő, a kommerszfilmek nézésekor 
elsődleges fontosságú pszichológiai projekciók, illetve azonosulási mechanizmusok za
vartalan működését. A keskeny vászon ezzel szemben egyfajta intellektuális távolság- 
tartásra készteti a nézőt, ez pedig köztudomásúlag mindenféle esztétikai befogadás 
egyik alapfeltétele. A széles vászon az illúziónak kedvez, a keskeny pedig azáltal, hogy 
állandóan látjuk határait, azt tudatosíttatja, hogy amit látunk, az egy számunkra teremtett, 
tudatosan megkomponált látvány. A keskeny vászon széle a festmény képkeretéhez ha
sonló szemiotikái funkcióval rendelkezik. (4)

A színesfilmtechnika és a széles vászon nyilvánvalóan festői lehetőségeket is kínál a 
filmművészetnek; ezzel szemben hajlamosak vagyunk a fekete-fehér képet eleve szegé
nyesnek tartani. A színskála korlátozottsága azonban nemcsak az alapjelentés egyik me
taforikus hordozója. Antonioni ráébreszt arra -  ami egyébként a filmnézői köztudatból 
méltatlanul kiszorult némafilmekben már nagyszerűen megvalósult -, hogy a fekete-fehér 
film megfelelő kezelése során expresszivitásában semmivel sem marad le a színes film 
mögött -  melynek semmitmondó színpompája éppen hogy színtelennek hat néha -, gaz
dag árnyalatskálával rendelkezik és sajátos grafikai hatásokat kínál.

Ezek közül Antonioni elsősorban a feket-fehér alapellentétét hangsúlyoza.(5) A film- 
történetben az expresszionizmus volt az a stílusirányzat, amely erre az ellentétre ala
pozta a vizualitását: lidérces, sejtelmes árnyjátékai az ember és a világ kétarcúságát, a 
felszín mögött rejlő, mindig kitörni akaró démoniságát jelenítette meg. Antonioninál azon
ban nem ezt találjuk. A fekete-fehér kihangsúlyozott ellentéte inkább egy analitikus szét
választás eredményeképp jelentkezik -  valahogy úgy, mint Braque festményein, vagy 
méginkább a hatvanas években divatos op-artos képkompozíciókon.(6); a dolgok külön
nemű, egymástól elhatárolható tömbökre válnak szét. Ezek együttese: optikai játék. Az 
összhatás: illúzió.

A hangsúly a különbségen, az elhatároltságon van, a szimultán és egyforma jelentő
séggel megjelenő fény és árnyoldal ábrázolásán.

A főszereplőt hol feketében, hol pedig fehérben -  illetve fekete szoknya -  fehér blúz 
összeállítású öltözékben -  látjuk. Amikor mintás ruhát vesz föl, jellemző módon épp a 
tőzsdére megy, embertömegbe, anyját keresve, új ismerkedésre nyitottan. A ruha is jelzi 
a magány, a különállás feloldásának, az elvegyülésnek a szándékát. Piero pedig azért 
szakít barátnőjével, mert az szőkéből feketére festette a haját. A gesztus felszínessége, 
abszurditása jellemzi a szereplőt, de az egész film vizuális logikájába is beleillik.

A színhatás kiegészítője Antonioninak ebben a művében az egész filmen végigvonuló 
vizuális motívum amelyik szintén grafikai fogantatású. A Napfogyatkozás képein megje
lenő valóságelemek közül ugyanis a látvány önálló elemeként emelhető ki a vonal, melyet 
ismétlődésének gyakorisága és metaforikus kisugárzása a film alapmotívumává, kulcsz 
szimbólumává avat. Megjelenik vízszintesen, függőlegesen, esetleg kanyargón, de min
dig a látvány alapvető meghatározójaként. Sőt talán nem csak a kordivat miatt van az, 
hogy a főhősnő majd mindegyik ruhája is sajátosan egyenes vonalú.

Legjellemzőbb a többnyire a táj végtelenjébe tűnő párhuzamos. Mindjárt a film első 
képsorában a vívódó Vittoriát egy széles ablakkeret két párhuzamos vonala között látjuk, 
majd amikor elindul a férfi lakásáról egy néptelen, a messzeségbe nyúló autóuton ballag
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haza. Az utak széles sávja, a járdák, korlátok vissza-visszatérő elemei a film szinte mind
egyik jelenetének. De hasonló párhuzamosságot mutatnak a környezetből kiragadott 
egyéb részletek is: Vittoria és Piero találkozóhelyén két párhuzamos deszkapalánk áll, 
szemben az út, az úton a zebra. Nyitott, de a semmibe vesző perspektíva ikonikus-szim- 
bólikus jelei. Az emberi sorsok is valahogy így futnak ebben a filmben: igazán, nem ta
lálkoznak sehol. Ha mégis keresztezik egymás útját -  mint Vittoria és Piero -akkor önnön 
börtönük rácsát feszítik maguk közé.

Nem véletlen tehát, hogy a másik leggyakoribb, szintén motívumértékű képelem a 
rács. Riccardó búcsúját a vasrácsos kapu csörömpölése pecsételi meg, Pierot is egy rács 
mögül látjuk amikor szakít volt kedvesével, Vittoria és Piero játékosan egy vasrácson ke
resztül próbálják megcsókolni egymást. Felbukkan még a legfelszabadultabb jelenetben 
is, amikor Vittoria néger táncosnőnek képzeli magát, ráadásul párhuzamos keretbe von
va a látványt. A befejező montázs immár egy konkrét rácstól elvonatkoztatva az égbe 
meredő drótváz szerűséggel, a vonalak kuszaságaként absztrakt, grafikai formává !é- 
nyegíti. Leképezve ezzel a film kulcsmotívumainak egy alaptendenciáját: az egyre elvon- 
tabb, életidegenebb, absztraktabb forma irányába való fejlődést.

Vonalak másfajta zárt együtteseként jelentkeznek a filmképet tagoló, feldaraboló ajtó- 
és ablakkeretek (kisebb méretben ugyanezt a képen belüli „képkivágást” szolgálja az első 
jelenet üres képrámája az asztalon.) Ezek egyszerre jelzik az elvágyódást és a megkö
töttséget. Vonalak térben zárt együttesének tekinthető egy szintén gyakori képelem, a 
doboz szerű mértani alakzat, egyrészt mint valóságos doboz, másrészt a modern tömb
házak, szobák, irodák formájában, melyek egyértelműen a beskatulyázottság, a szoron
gás kifejezői.

Egy ilyen filmben, melynek szinte minden képkockáját meghatározza a vizuális kom
ponens, a kontraszthatás következtében az a kép, amely teljesen nélkülözi ezt, termé
szetszerűleg szintén jelentéssel telítődik. A repülős kirándulás kapcsán mutatott légi fel
vételből, majd a hullámzó mező képéből teljesen hiányzik a vonal.A felhőket, a végtelen 
eget látjuk, és ezt összekapcsolva a repüléssel, önkéntelenül Vittoriának a vőlegényével 
történt szakítása utáni felszabadultságára gondolunk, de inkább a film rezignált hangvé
teléből következően annak illúziójára, nosztalgiájára. Ennek folytatásaként és ellenpont
jaként jelenik meg lenn a mező, mely valamiképp az alaktalan semmit sugallja. S valóban, 
később kiderül, hogy Vittoria a szárnyaló szabadságérzet helyett csak lézengeni tud a 
körülötte támadt űrben.

A filmnek ez a „grafikai” kulcsmotívuma a rendszeres ismétlődésen túlmenően azáltal 
válik a film kohézióját megteremtő alapvető tényezővé, hogy tulajdonképpen belőle épül 
fel a film egész geometriai formákat mutató, mértani megszerkesztettségü világa. S ez 
pedig éppen ebből következően szó szerint a holt formákban megnyilvánuló életidegen- 
ség és közöny univerzumaként jelentkezik. Ennek megfelelően nem csak a geometriai 
idomokká redukált tárgyak, hanem egy teljesen önálló, az embertől függetlenedő objektív 
tárgyvilág válik uralkodóvá. Végletes megvalósulása annak, amit Arnheima film alapvető 
vizuális pszichológiai hatásának tart, hogy „az élet a mozivásznon úgy jelenik meg, mint 
erők cseréje az ember és a dolgok világa között, s gyakran a dolgok játszák az energi- 
kusabb szerepet”. Hiszen döbbenetes paradoxitással néha több élet nyilvánul meg ben
nük, mint a láttatott szereplőkben. így jelentkeznek például a tőzsde szüntelenül csengő, 
ezerkarú poliphoz hasonló telefongubancai.Máshol meg azt tapasztaljuk, hogy nagyobb 
értéket képviselnek az emberi életnél. (Piero jobban sajnálja autója megrongálódását, 
mint az azt elrabló csavargó halálát.) így tulajdonképpen a tárgyak válnak a létforma, a 
kultúra alapvető hordozóivá, elsődleges jelölőivé. A tőzsde és labirintusrendszerű irodái 
egészében véve a modern civilizáció meglehetősen kiábrándító megtestesülései.

Mellette a kenyai barátnő lakásán Vittoriát elbűvölő afrikai maszkokból, ékszerekből, 
tam-tam dobokból, fényképekből ennek az elgépiesedett világnak az ellenpólusaként 
elevenedik meg a primitív kultúra életgazdagsága. Pompázatos tájak, fejedelmi vadak 
képei, vérpezsdítő őserdei ritmus árasztja el a vásznat egypár pillanatig, kissé idealizáló 
nosztalgiával az elvágyódás, a menekülésszomj kivetüléseként. Hasonló módon jelenik 
meg a Nagyításban a Marokkóba, Nepálba való elutazás gondolata, illetve a tevekaraván 
képe a fényképészműterem falán. Hogy a jelen sivárságából való kitörés csak káprázat-
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ként lehetséges, arra a kenyai barátnő lakásának rácsozata figyelmeztet. S az ellenpon
tozás groteszk folytatása: az idomított pudlikutya föltűnése és a kirándulás képsorában 
a csapszék előtt üldögélő két tunya néger alakja. Nem igazán a pólusokat összeszikráz- 
tató ellentétező technika ez, hisz minden tulajdonképpen a párhuzamos vonalrendszer 
által vizuálisan leképezett, lényegében közömbös -  mert egymás hatókörébe átlépni nem 
tudott - , önmagára ítélt egymásmellettiség elvének megfelelően bomlik ki.

így lép be a filmbe Piero szüleinek egy már letűnt életformát idéző, ódon bútorokkal, 
értékes festményekkel, fakuló családi képekkel teli lakása is, amely túl nagy, sötét és nép- 
telen. S ezért ez az alternatíva szintén az elvakultság, a kiüresedettség passzivitásával 
érvényesül.

A tárgyaknak ez az egyre inkább elhatalmasodó világa természetszerűleg szorítja ki 
magából mindazt, ami az élő természethez, általában az élethez kapcsolódik. A központi 
szereplő körül alig rajzolódik ki egy-két emberi alak. Ugyanúgy, ahogy a konkrét tárgyak 
által felmutatott vonalrendszer is egy lényegében végtelenbe kifutó párhuzamosság ki
ragadott és egy más rávet ített mozzanatainak tekinthető, a szereplők mindegyikének is 
csak a bemutatás pillanatára redukált jelenét ismerjük: szeletemberek, részegzisztenci
ák.

A színészi játék néhány jellemző gesztusra való redukáltsága jól érzékelteti ezt a fel
ületen való töredékes megragadást. Vittoriáról tulajdonképpen gesztusai, arckifejezése 
alapján alig tudunk meg valamit, az egész filmbeli világ összhatása kell ahhoz, hogy jel
lemezni tudjuk őt. Piero alakjának lényegi vonásai pedig éppen külsőségeiben ragadha
tok meg leginkább: Alain Delon szépfiúsága, jólfésültsége a felszínesség, a magabiztos, 
agresszív reklámvilág emblémája. A figura vitalitása, bunueli megfogalmazással élve: 
„diszkrét bája” a képlet része. Legjellemzőbb tevékenysége a szüntelen rohangálás, kul- 
túráltságáról, emberi mivoltáról pedig legbeszédesebben -(mini sztriptizszámot produká
ló giccses, vásári) golyóstolla tanúskodik. A főszereplők utolsó találkozásán a különböző 
szerelmespár-típusok játékos utánzása szintén az emberi viszonyok felszínességét mi
nősíti': a harmónia, az egyensúly csak játék, a szerelem üres magatartásforma, szerep, 
amely sokféleképpen eljátszható. S erre ők maguk is rádöbbennek.

Az arctalanná vált, elidegenedett emberiség maga egyetlen megfoghatatlanul konfúz 
és amorf, már-már csupán anyagiasságában és tömbszerűségében érzékelhető 
masszává áll össze. A tőzsdei jelenetekben tolongó, zsibongó tömeg hatalmas amőba
testébe olvasztja, egyéniségüktől megfosztja az embereket, és lényegében az egyéni 
sorsok iránt teljesen közömbös. Ezt a közönyt hangsúlyozzák a záró képsorozat idegen 
arcai is azáltal, hogy olyan kontextusban jelennek meg, amely számunkra a filmből ismert 
személyekhez kötődő érzelmi tartalmakkal telítődik: a „szerelmesek” találkahelyén.

A film során felbukkanó idegen arcok tömegéből mégis kiemelhetünk egyet, a gyere
két, mivel ez kétszer is kulcshelyzetben jelenik meg. Először amikor Riccardo utoljára 
kíséri haza Vittoriát, átszalad az úton és a férfi simogatólag nyúl utána, másodszor a be
fejező képsorban az üres találkahely előtt tolják el egy babakocsiban. Hogy ez a valami
képpen a lét értelmét is adó életforma teljesen „elmegy" Vittoria s a hozzásodródó em
berek mellett, az egyben az ábrázolt világ alapvető sterilitását is hangsúlyozza.

Az élő természet elemeinek talán e túlzottan mesterséges világban járó-kelő embe
reknél is kevesebb hely jut a Napfogyatkozás képi struktúrájában. Visszatérő, motivikus 
ismétlődésű a víz, mely a szerelmi illúzió csúcsán sziporkázva tör fel a szökőkútból, majd 
a záróképsorozatban elapad, mert nincs igazi élet, melyet táplálhatna: a geometriai szi- 
gorúságú világ tartópilléreit tévedhetetlen matematikai számításokkal állítják föl. így az 
sem véletlen, hogy a végső montázsban a film grafikainak minősíthető alapmotívuma 
egy építkezés vasbetonvázában konkretizálódik. Megjelenik a találkahely egyik megha
tározójaként egy dézsában, a szerelmi beteljesülés reményét csillantva fel, de végül ez 
a dézsa is kilyukad. Az élet a maga törékenységében leginkább egy szélben fodrozódó 
falombozat finom vibrálásában -illetve árnyékában- van jelen, szintén nem véletlenül ott, 
ahol a szerelmesek találkoznak.

A filmképek auditív összetevői jelentőségükben messze lemaradnak a vizualitás mö
gött. Zene alig van, a zörejek uralkodnak, s ezen belül a tőzsdei telefonok szüntelen csen
gése jelzi ennek az életnek a ritmusát. A verbális nyelv kevés, a párbeszédek csak arra
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jók, hogy például Vittoria megfogalmazhassa, tulajdonképpen nem tudja, miért nem sze
reti már Riccardót, miért nem akarja sorsát a Pieroéhoz kötni. „Talán, ha nem szeretnélek, 
vagy ha jobban szeretnélek...”- mondja az őt faggató férfinak. S ez a nyelvi szegényes
ség, illetve tétovaság ismét csak a kommunikáció lehetetlenségét tükrözi. A megjelenő 
nyelvek sokfélesége pedig -  Vittoria németből fordít Riccardonak, amikor Piero az ablaka 
alatt ácsorog, éppen spanyol szöveget gépel -  a nemzeti sajátosságokat egybemosó 
nemzetekfölöttiség, egyfajta kiábrándítóan általánosító egyetemesség érzetét kelti.

A filmezett szintjén megjelenő elemek tehát lényegében ugyanannak a központi jelen
tésmagnak a metaforikus továbbgyűrűzését adják, amelyet a film alapmotívuma is kivetít. 
A filmezés szintjén érvényesülő stílushatások nem adnak semmi újat ehhez, viszont ez
zel tökéletesen harmonizálva mégis nagyban hozzájárulnak a film kifinomult esztétiku
mának a megteremtéséhez. Akárcsak a bemutatott emberek a kamera sem merészkedik 
zavarbaejtően intim közelségekbe. A premier plánok szerepe sem a kiemelés, a belső 
történés érzékeny rögzítése, hanem például a végső montázs arcfelbontásaiban egy 
boncoló hidegvérével való feldarabolás, amely erősen elidegenítő hatású. Ugyanaz a ké
pi motívum egy-egy más beállításban különböző jelentőséget kap. így például a párhu
zamos vonalak és a rácsozat totálba való kivetítése a film végén az absztrakciót, az ál
talánosítást szolgálja. A környezetnek az emberek fölötti uralmát, a szubjektumnak a tár
gyi világból való kirekesztettségét sugallja a beállításokban az, hogy a kép középpontjá
ban többnyire nem az emberi alak áll. Sőt az emberek egyszerűen mint egy eléjük letett 
képkeretből, kisétálnak a filmképből, amely még pár pillanatig ott marad a szemünk előtt. 
Ritka a szimmetrikus képkompozíció. Amikor szerepel, külön jelenséghordozóvá válik, 
így például a börzei egyperces szünet egyik beállításában a kép nagy részét kitöltő osz
lop áll mint szimmetriatengely, egyik oldalán Vittoria ül, a másikon Piero. Ekkor ismerked
nek. Tömör, áthatolhatatlan tömbjével konkrét és elvont értelemben egyaránt elhatárolja, 
egymást taszító párhuzamba állítja a két szereplőt. Az egyik idegenként bolyong ebben 
a világban, a másik azonosul vele.

A kameraállás ehhez idomulva többnyire vagy egy kicsivel a szereplők feje fölött, vagy 
valamivel a szemmagasság alatt van, ritkán semleges és frontális. A látószög ezáltal ma
ga is párhuzamosan fut a szereplők szubjektív nézőpontjával, s egyben azt az érzést 
kelti bennünk, mintha ezek az emberek nem néznének, nem mernének soha igazán egy
más szemébe nézni. Ezt a bizalmatlanságot sugallja az is, hogy ugyanazt sokszor látjuk 
ellentétes szögekből.

A képek időtartama megnyújtott, a reális időhöz közelít. A börzei egyperces csend egy 
teljes percig tart, s a filmnyelvi konvenciónak ez a megtörése azt eredményezi, hogy a 
néző szinte elviselhetetlenül hosszúnak éli át. A filmidő lassítása a valóságos idő analó
giájára az objektivitás helyett nagyfokú szubjektivitást eredményez, egy személyes át
élés kivetítését. A filmképeknek ezt a belső tartalmat objektiváló jellegének rendelődik 
alá tulajdonképpen a film minden komponense, hogy végül a lírai vallomás közvetlensé
gével hathasson.

Mindez megfigyelhető a teljes filmközlemény narratív struktúrájában is. Az elbeszélés 
fonala a szubjektivitásnak engedően esetleges: előbb Riccardóhoz, majd az anya alak
jához, aztán Pieróhoz kötődik aszerint, ahogy Vittoria hagyja magát a hétköznapi ese
mények felszínes árja által sodorni. így nemcsak a képeken megjelenő párhuzamosok
ban, de az elbeszélés időrendben folyó s a párhuzamos sorokra rávillantó linearitásában 
is érezhetünk valami végzetszerűséget.

A szubjektív vallomás áramlásának megfelelő nyitottságú szerkezetet pedig némileg 
lezárttá teszi az a megoldás, hogy a hajnali párbeszéddel induló film a leszálló est képével 
zárul: a természetes, életet adó fény megfogyatkozását, ezzel együtt az emberi meleg
ség, a bensőséges kapcsolatok lehetőségének elsorvadását kivetítő költői képsorozattal, 
amelynek legvégén csupán egy utcai neonlámpa mesterséges, hideg fénye ragyog fel. 
Tulajdonképpen ennek az utolsó, ötvennyolc beállításból álló montázsnak a sűrített me- 
taforizáltsága az, amely elég hatásos végakkordokkal szolgál ahhoz, hogy ne legyenek 
a mű autonóm egységével kapcsolatban hiányérzeteink.

Mondhatni tehát, hogy a film kohézióját éppen a „grafikai” hatások által biztosított vi
zuális egységesség, s a vizuális minőségekből dekódolható metaforikus jelen
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téstartalmaknak a központi motívumból való -  egymás hatását ismételve megtoldó -  kon
centrikus kígyűrűzése adja. A Napfogyatkozás így jóval több, mint stílusbravúr, értékes 
önálló műalkotás, amelynek formacentrikussága egy sajátos tartalom adekvát kifejezési 
közege. Hisz a formáknak az ember fölé növő erejét s a formalitásokban kimerülő emberi 
kapcsolatok kínzó ürességet hogyan lehetne jobban megjeleníteni, mint egy sajátos film 
„kalligrafizmus" artisztikumával.

Egy film mindig két alapvető tengely mentén bomlik ki, s ezek közül csupán az egyik 
az időben ható elbeszélésé, a másik mindig a térbeliség illúzióját megteremtő vizualitás 
irányában funkcionál, s a két tengely konkrét műalkotásbeli egymásravetülése során 
egyik vagy másik domináns módon érvényesülhet. A kommersz filmek egyik jellemzője 
éppen az első meghatározó volta és feszes ritmusa, minek következtében jórészt csak 
a végső poént kibontó cselekményre figyelünk, és alapvetően ezt is várják el tőlünk. A 
filmkohéziónak a vizualitásban megragadható sajátos lehetőségeinek érzékelésére ter
mészetesen szintén sajátos filmnézői beállítódás szükséges, mindenekelőtt egy érzé
keny „filmlátás” kialakítása. Enélkül ugyanis kevés összefüggést és értelmet találunk 
olyan alkotásokban, amelyekben elsősorban a vizuális minőségek bontják ki a mű fő je
lentéstartalmát.

A Roland Barthes által fölvetett kérdésre e filmet nézve végső soron mégsem vála
szolhatunk igennel: valamiféle történet, „metonimikus tér” összeáll, bár igen sorvadt for
mában. Kétségtelenül történik valami, de leginkább nem a hagyományos értelemben vett 
cselekmény, tehát cselekvéssorozat, hanem a látvány „történik”. Ez a hangsúlyeltolódás 
meghatározza a film szemantikai struktúráját és stílusát, s egyfajta stílusirányzatot is te
remtett.(8) Ami mindebből folyamatosan összeáll, az nem eseménylánc, hanem filozófia 
és költészet képben elbeszélve. A Napfogyatkozás a képzőművészetek vizuális eszköz
tárát bontja időbeliséggé, tehát igaz filmmé.
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A francia nyelv tanítása
Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban 

II. rész 

SZ. TÓTH GYULA

A Correspondances középhaladó programban -  miként azt már korábban jeleztük
-  több tevékenységterület szerepel. Mindegyikkel itt nem foglalkozunk, közülük 
csupán egyet ragadunk ki, s ez az irodalomtanítás. Tesszük ezt azért, mert az 
idegennyelv-tanításban e terület -  helye, szerepe -  nem kellően tisztázott, pedig 
fontos kultúraközvetítő. *

Az irodalomtantás

Irodalomtanítás a nyelvórán?

Tudjuk, hogy az idegennyelv-pedagógiában vita tárgyát kepezi az irodalomtanitas 
szükségessége és célszerűsége a nyelvórán. Mi a haszna ebben a nyelvtanulónak7 -  
hangzik gyakran a kérdés. De féltik az irodalmat maguk az irodalmat oktatók is. És mond
juk ki: az idegen nyelvet tanítók látószögébe az irodalom nem is esik bele. Pedig „hajda
nában" -  többek között -  Győri János (Tankönyvkiadó, 1964) nyelvkönyvében szép 
számmal lehetett találni értékes irodalmi szemelvényeket is. Később a kezdő csoportok 
a IV. osztályos könyvre (dr. Szalontay Károlyné munkája, 1972-ben) és a haladó csopor
tok III. osztályos könyve (dr. Magyar Miklós munkája, 1974-ben) érdemel ebbői a szem
pontból említést. Igaz, ezek a könyvek is a nyelvet nagyobb óraszámban tanuló közép
iskolák felsőbb évfolyamos diákjai számára készültek. A kisiskolások nyelvtanítása-ta- 
nulása felé hazánkban -  az eleinte szórványosan megjelenő próbálkozásokon kívül -  
csak a nyolcvanas évek második felében fordult a figyelem.

Irodalomtanítás középhaladó szinten

Az irodalomtanításnak -  mint önálló tevékenységosztálynak -  nincs kezdő-alapozó el
őzménye. A kezdő programban irodalmi témák nem jelennek meg, de az olvasás, az írás 
és a civilizációs ismeretek tanulása során a tanuló mégis sok irodalmi vonatkozású is
merettel találkozik. Az ilyen jellegű ismeretek a 3. sz. Feladatgyűjtemény, illetve az Olva
sás és különösen az Irás-helyesírás munkafüzet tartalmazza: verseket, meséket, regény- 
részleteket, idézeteket, írók, költők és művek nevét, illetve címét, évszámokat.

A kezdő program pedagógiai céljai és ajánlott módszerei nyomán ezek egy részét -  
olvasás, az írás, a szövegértés-reprodukálás szintjén -  feldolgozták a tanulók: sok foga
lomelvet, címet, kb. négy-hat verset ismernek kívülről, bizonyos számú verstani fogalmat 
is megtanultak, s ismereteiket évszámokhoz, korokhoz tudják kötni. A mondókákat, da
lokat mimetikus, dramatikus és bábjáték formájában jelenítették meg. Ha a kezdő sza
kasz befejezésekor -  az útmutatóban is javasolt módszertani szándék szerinti -  isme
retrendezés sikeres volt, akkor azt mondhatjuk, hogy megnyitottuk az utat az iroda
lomtanítás számára. Az mindenesetre tény , hogy a középhaladó szint irodalmi ismeret- 
anyagának -  széles témakört érintve, számos ponton -  „megvan” az előzménye.

A tanulmány első részét a 11-12. számunkban közöltük
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A középhaladó program -  a tanulók nyelvi, gondolkodási képességeire, befogadói at
titűdjére építve -  úgymond a tematikus irodalomtanításhoz kíván segítséget -  lehetősé
get, eszközt -  adni. A tematikusság jelenti a témák, a műfajok, a szövegek bővítését, 
következésképpen színesebb, gazdagabb, árnyaltabb kifejezéskformákat teremtve, bő
vül a szókincs. A szöveggel való nyelvi-metodikai-gondolati síkon történő foglalkozás ja
vítja az olvasás minőségét (technikailag és ízlésben), gyorsabbá teszi a szótárazást (és 
rádöbbenti a tanulót annak elkerülhetetlen szükségességére, hasznára, s talán: szépsé
gére is). Ez a munka -  reményeink szerint -  az irodalom felé „fordítja” a tanulót: alakítja 
a befogadói szerepet, az olvasó-elemző-összehasonlító szokásokat és képességeket. 
Ebben az életkorban a bontakozó személyiség nemcsak a gyermekirodaimat kéri, hanem 
a „felnőttet”. is. Az irodalmi munkafüzettel ennek az igénynek kívánunk eleget tenni. Ezen a 
szinten a gyermeknek -  és a tanárnak is -  be kell érnie az anyagok részleges megismeré
sével: a részletekkel, s később -  remélhetőleg -  megújuló vonzalommal és a teljesebb, mé
lyebb elemzés-megértés szintjén visszatérhet a műhöz vagy az újabb művekhez.

A francia civilizáció -  benne az irodalom -  értékei építik az önismeretet: eszközt jelen
tenek a magyar fiatal számára önmaga és a világ felfedezésére, önmaga és a világ gaz
dagítására, s ezáltal kísérletet tehet az emberiség különböző összetételű, érdekeltségű 
tarkaságában a békesség és az együttéléshez szükséges harmónia megteremtésére.

Az irodalmi anyag feldolgozása során el akarjuk érni, hogy a tanuló:
a) megtanuljon olvasni: különböző műfajokat, korszakokat, stílusokat; szöveget ele

mezni: formailag, tartalmilag; magyarra fordítani; összehasonlítani műveket, francia és 
magyar vonatkozásban is véleményt összegezni, tapasztalatot szerezni és feldolgozni;

b) elsajátítsa az írásbeli kifejezőeszközöket különböző műfajokban (elemzés, műfor
dítás, cikk, recenzió, vers stb.), valamint a szóbeli kifejezőeszközöket (véleményalkotás, 
beszámolás, vita, kérdezés), s végül

c) ki tudja önmagát fejezni.

Az irodalom tananyaga, a feldolgozás értelmezése 
és a felhasználható taneszköz

A megtanítandó és gyakorolandó tevékenységeket és ismereteket -  az egyes haladási 
szakaszokban részletesen felsorolva -  a tanterv Bevezetés az irodalomtanításba feje
zete tartalmazza. Az összegyűjtött szemelvényanyag a költészet, a próza, a dráma terü
letéről közöl részleteket. A tanítás célja a francia irodalom és nyelv megismertetése a 
képzés mindhárom résztvevőjével: a diákkal, a tanárral és a diák segítőjével, elsősorban 
a szülővel. A kiválasztás szempontjait az „életkori sajátosságok”, a pedagógiai cél, az 
üzenet, az anyagfeldolgozás mélysége stb. határozza meg. Az egyes anyagok jellege a 
résztvevők mindegyikének szól, ám az egyes témák feldolgozásának módját, jellegét, 
alaposságát mindig a téma főszereplőjének, vagyis a tanárnak, vagy a címzettnek, azaz 
a tanulónak az igényei kell, hogy megszabják. Az anyag tagolása minden esetben három 
szempont szerint történik: a) a szöveg feldolgozása az elsődleges (részleteit lásd alább); 
b) utána a szöveg megértéséhez szükséges szövegen kívüli ismeretek sorravétele kö
vetkezik; végül c) a mindenkori magyar befogadó szempontjainak érvényesítése, mely
nek során például a magyar irodalom történetének, a magyar stílusnak, fordítási gyakor
latoknak, fogalmazásnak stb. van fontos szerepük. Ebben az esetben a tanár dolga a 
konkrét feladat viszonyítása az összes többi lehetséges feldolgozási és elemzési módo
zathoz.

A tanítás tárgya a francia civilizáció és ezen belül a francia irodalom. A tanítás során 
a következő szempontok érvényesítendők:

-  A definíciót egyszerűen és világosan kell megadni (stilisztikai, stratégiai, szubsztan- 
tív, nyelvi-nyelvészeti stb. szempontok szerint).

-  A diákok értelmi, befogadói szintjétől függően következik ezután (elvontabban, tudo
mányosabban, anekdotikusan, politikusan-ideologikusan stb.) a szövegen kívüli szem
pontok feldolgozása, amit irodalomelméletileg összevontan „écriture”-nek nevezünk (írói 
életrajz, társadalmi viszonyok az adott irodalomban, történelmi események, irodalmi 
irányzatok és stílusjegyek, az író-költő egyéni sajátosságai stb.).
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-  A harmadik szempont a „lecture", a befogadás három szintje: a szórakoztató olvasás; 
a tanulás és az értékelés; a szintézis, a tudományos elemzés.

Az Irodalom munkafüzet négy fejezetből áll: költészet, próza, dráma, mellékletek.
A költészet fejezet nyolc verset (köztük magyar verseket franciául és néhány francia 

vers magyar műfordítását), a próza fejezet tizenkét regényrészletet, a dráma fejezet hat 
színműrészletet tartalmaz. A melléklet az eszmei áramlatokat, korokat összefoglaló táb
lázatot, az elemzéshez szükséges szakkifejezések szótárát foglalja magában.

A művek elrendezése kronológiai sorrendben történt. Nem irodalomtörténetet akarunk 
tanítani: szöveghez, műfajokhoz és gondolatokhoz kívánjuk juttatni a tanulókat.

A szavak, lexikai egységek száma: kb. 1500, ebből
-  a produktivitás szintjén kb. 600,
-  a ráismerés szintjén kb. 800.
Integrációs lehetőségek, az irodalmi anyagfeldolgozásához kapcsolódó főbb a) tevé

kenységek és b) taneszközök:

a)
Olvasás-szövegfeldolgozás
írás
Beszédfejlesztés 
Civilizációs ismeretek tanítása 
Daltanítás

magyar fordítások.

b)

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet
Szöveggyűjtemény
francia nyelvű irodalmi művek

A tanítás tervezése az egyes évfolyamokban, a haladási szakaszokban. Az irodalmi 
anyaggal:

-  az 1. haladási szakaszban néha (félévenként 1 -2 téma);
-  a 2. haladási szakaszban többször (havonta 1-1 téma);
-  a 3. haladási szakaszban heti/2 heti rendszerességgel (1-1 téma ) foglalkozzunk. 
Az éves tervezőmunkát a tanár végzi a tanulók fejlettségi szintje, illetve az adott tanítási

feltételek és a tevékenységek koordinálásának figyelembevéteíével.
A kívülről megtanulandó versek, szövegek:
a) minden versből legalább egy versszak vagy részlet; valamint legalább három teljes 

vers tudása;
b) próza: valamennyi szöveg tartalma vagy rövid részlet;
c) dráma: valamennyi szöveg tartalma vagy rövid részlet.

Hogyan tanítjuk az irodalmat?

Az irodalmi tananyag feldolgozása elsősorban a munkafüzet feladatain, valamint az 
önmüvelési tevékenységeken keresztül történik:

-  néma és hangosolvasás;
-  feldolgozás: előbb írásban, majd szóban;
-  fordítás: magyarra, műfordítások készítése;
-  felolvasás;
-  reprodukálás;
-  előadás, dramatikus játék;
-  szövegalkotás a mű feldolgozása során nyert anyag alapján, „felelés" írásban és szóban;
-  kutatás: önművelés, ismeretterjesztés.
Az irodalmi anyagok megközelítése három szinten történik:
1. A munkafüzetben található szöveg elolvasása, magyarra fordítása. Beszélgetés a 

szövegről, illetve a műről.
2. Elemzés:
-  a szerkezet feltárása -  szövegértés;
-  a tartalom feltárása;
-  a műfaj és
-  a háttérismeretek feltárása (korról, műről, szerzőről).
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3. A teljes mű megismerése: ajánlás önművelésre, tanári előadás, magyarázat. 
Valamennyi szöveg feldolgozási menetét, külön-külön, nem írjuk le: a fenti lépések bár

melyiknél alkalmazhatók, s a szöveghez kapcsolódó feladatsorok jó eligazítást adnak. 
Ismertetjük viszont a műfajonként ajánlott eljárásokat.

A versek megközelítése:
a) Az olvasói, befogadói szerep gyakorlása.
b) A költemény mint beszéd felfogása, az üzenet megfejtése.,
c) A költemény mint kommunikációs eszköz felfogása: játék a nyelvvel, azaz a meg

fejthető egységek hangtani, nyelvi-nyelvtani, lexikai elemzése. Például:
-  a főnevek, a jelzők, a névmások szerepe;
-  „Qui parié dans le poéme?” -  de qui, de quoi, lieux, etc.;
-  állítások, tagadások, ellentétek keresése.
d) A beszélő személy elhelyezése időben és térben. (Dans un lieu -  oü?, Dans um 

temps -  quand?)
e) Alkotás: a tanuló mint olvasó saját élményei alapján, elképzelése szerint átírja a köl

teményt, megtartva annak szerkezetét.
Baudelaire Correspondances című versének feldogozási lépései:
1. Szótározás, a szavak, mondatok megértése. Mit jelentenek a mondatok9
2. Mit fejeznek ki a szövegegységek, s milyen egymásutánban? Mi az, hogy Természet, 

mik az eleven oszlopok, mi köze az egésznek az erdőhöz meg az emberhez?
3. Mi az, hogy szimbólum, mi az, hogy egység, mik az érzéki ingerek (illatok, színek, 

hangok)?
4. Az egész együtt mit fejez ki? (IIs) „chantent les transports de l'esprit et des sens".
5. Ki volt a költő, aki mindezt írta?
6. Mikor élt, milyen költészeti irányzathoz tartozott?
7. Milyen más hasonló, rokon költőket lehet említeni, például Magyarországon is?
8. Stilisztikai, verstani elemzés: alexandrinus, sormetszetek, rímek, strófák, szonett...
9. Baudelaire egyéb művei.
10. Magyar fordítások, fordítók. Baudelaire hatása a modern magyar költészetre, pél

dául a Nyugat költőire.
Leíró, elbeszélő szövegek feldolgozásának menete:
1. a szöveg globális megértése;
2. a kommunikációs helyzet meghatározása;
3. a tartalom megközelítése;
4. a struktúra mélyelemeinek feltárása;
5. a feltárt szerkezeti elemek rendezése;
6. szókincselemzés;
7. szintaktikai elemzés;
8. gondolati megközelítés: fogalmi elemzés;
9. műfaji elemzés: tényezők felsorolása, a sajátosságok összegezése;
10. fordítás készítése: előbb nyers-, majd műfordítás; az eredeti mű öszevetése a (ki

adott) műfordítással, a tanulói műfordítás összevetése a megjelent irodalmi fordítással;
11. háttérismeretek szerzése: az íróról, a műről, a korról, a műfajról, az eszmei és az 

irodalmi hatásokról;
12. összegező elemzés készítése (lehetőleg franciául): rézümé, kritika, recenzió;
13. hasonló új mű készítése franciául.
Az egyes szakaszokon belüli lépések:
1. A szöveg globális megértése
a) önálló tanulói munka formájában:
-  a kommunikációs tényezők megkeresése;
-  kérdések qui? que fait-il?, quoi?, oű?, quand?, comment?, pourquoi.
-  az elemek bejelölése a szövegben;
-  az elemek összegyűjtése: a tanulói füzetben elkészített táblázatba történő beírásuk,
b) a csoporttal közösen folytatott tanári irányítással történő beszélgetés:
-  a tényezőkről: Nommez l'action. etc.;
-  a tartalomról: Qui dórt? Oű...etc.;
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-  a történet (vagy részleteinek) első elmondása: önálló tanulói szövegalkotás.
2. A kommunikációs helyzet meghatározása
a) a szöveg első szintjén nem jelentekező, jelzett kapcsolódó vonatkozások megkere

sése,
például: hiányzó személyek, üzenetek:
-  valakinek telefonálnak vagy üzennek,
-  valakitől levél jön,
-  vonatfütty = vonat, vasút;
b) a tényezők rögzítése táblázatban: kommunikációs séma készítése.
3. A szöveg teljes tartalmának megközelítése
-  kommunikációs tényezők segítségével;
-  beszélgetéssel;
-  rajzolással;
-  önálló tanulói szövegalkotás:
a) a történet elmondása,
b) beszámolás a feldolgozott ismeretanyagról.
4. A struktúra mélyelemeinek feltárása:
a) valószínűsítéssel, találgatással, kultatással 
például: -  elvonuló halottas kocsi: temető,
-  vizes sziklák: tenger? folyó?;

b) a teljes mű elolvasása.
5. A feltárt szerkezeti elemek rendezése:
a) a nyelvi szerkezetek sémájának elkészítése 
Personnage -  Son thème -  2è personne -  Lieu -  Situation

Qualité (jelző, tulajdonság, határozó) -

Connotation (második jelentés)
pl. les flots tranquilles: calme; *
b) rajz készítése: a bővülő ismeretek jelzése;
c) beszélgetés;
d) rézümé készítése;
e) önálló tanulói szövegalkotás, az új ismeretekkel bővítve.
6. Szókincselemzés
a) szinonima, antonima, metafora, hasonlat, tulajdonnevek stb.;
b) a nyelvi szerkezetek leírása csoportosítva és/vagy más szempontok szerint.
7. Szintaktikai elemzés -  szóban:
a) igeidők, a múlt idő fajtái:
például: -  imparfait, passé simple helye és funkciója (miért ezt a formát alkalmazta a 

szerző?);
b) a szócsoport terjedelme, például: hány részből áll a névszói csoport?;
c) a jelző helye, fajtái;
d) integrációs gyakorlatok végzése a tanult nyelvtani ismereteksegítségével-szükség 

esetén írásbeli megerősítése.
8. Gondolati megközelítése -  a fogalmak értelmezése:
a) beszélgetés magyarul;
b) a fogalmak összegyűjtése;
c) a fogalomnevek francia megfelelőjének megkeresése (lásd munkafüzet: Glossaire): 

fogalmi szótár készítése a tanulói füzetben.
9. Műfaji elemzés:
-  a terminusok megnevezése és
-  néhány mondat -  definíció -  franciául.
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10. Fordítás készítése
a) szóban, majd írásban: -  előbb nyers, majd műfordítás;
b) a tanulói fordítások összehasonlítása a szépirodalmi fordítással.
A beszélgetés magyarul folyik.
11. Háttérismeretek tanulása és ismertetése:
-  kutatás, önművelés, ismeretterjesztés, magyarul;
-  vita;
-tanuló i ismertetések, dolgozatok írásban, magyarul (elemzés, recenzió, műelemzési

ismeretek).
12. Összegező elemzés készítése:
a) szóbeli szövegalkotás: monológ a tanultakról:
-  a történet,
-  a feldolgozott anyag elmondása;
b) írásban: értekezés, kritika, recenzió, rezümé.
A tanult nyelvi szerkezetek alapján franciául, a téma mélyebb kifejtése magyarul tör

ténik.
Ezek a lépések -  a munkafüzet feladatain kerkesztül -  elvezetnek bennünket a mű 

lényegének megértéséhez. Minden műnek vannak olyan sajátos vonásai, amelyeket az 
ajánlott eljárásokkal nem tudunk feltárni teljesen, vagy esetlen a tanár mást kíván kiemel
ni. Ebben senki sem gátolja meg. Törekedjünk arra, hogy minden mű kapcsán rögzítsünk 
-  nem túl sok -  néhány jellemző gondolatot. Erre Marcel Pagnol La gloire de mon père 
című regénye nyomán megadunk néhány kulcsfogaimat, példaként:

-  a gyermekkor felidézése;
-  a finomság, vidámság a családban;
-  nosztalgia a békés, becsületes század eleji Franciaország iránt;
-  a francia emberek természetrajza:
a) a republikánus gondolkodású,
b) a gyengéden lázadó állami alkalmazott;
-  az életvidám falu;
-  a vidéki emberek élete, magatartása, hangulata;
-  tréfák, az egymást tisztelő, megbecsülő emberi kapcsolatok.
A drámai művek feldolgozásának menete:
1. Ismerkedés a szöveggel, a szöveg elolvasása:
-  tanári bemutatás, a tanulók követik az írott szöveget;
-tanu ló i néma olvasás.
2. A szövegértés ellenőrzése (a korábban leírt lépések szerint).
3. A szöveg feldolgozása:

. a) a szavak, kifejezések tanári magyarázata
-  a tanulók kiírják a szótárból a szavakat és
-  megtanulják azokat;
b) a szöveg fordítása magyarra;
c) elemző olvasás, egységek kiemelése:
-  fogalmak,
-  szereplők,
-  cselekvések,
-  érzelmek,
-  okok stb.
(a tanulók hangosan elolvassák az egyes csoportokhoz tartozó nyelvi egységeket);
d) vita -  magyarul;
e) a szöveg részekre bontása különböző szempontok szerint:
-  a cselekvések kronológiai sorrendbe állítása,
-  a helyszínek (helyzetek) kialakítása: ki hol mit csinál, mit mond, s kinek;
-  a szereplők szövegeinek bejelölése (ceruzával történő bekarikázása a szövegben);
f) rendszer, séma készítése -  írásban:
-  hely -  szereplő -  cselekvés -  tárgyak -  szöveg -  jellemző viselkedés -  évszámok,
-  a dialógusok összeállítása írásban (szereplő-szöveg);
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g) olvasópróba;
h) a játék előkészítése: mozgáspróba: a tanulók mozgás közben rögtönzik a szöveget, 

annak rögzítésére később kerül sor.
A drámák elemzését, konklúzióként, kössük össze a francia irodalomnak a fejezet ele

jén felsorolt üzeneteivel. így értelmezni -  vonatkoztatni -  lehet az egyes tételeket, korokat 
Corneille-re, Sartre-ra stb. Például a Molière-darabok kapcsán hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy miközben Molière nevetségessé teszi a „feltörekvő" polgárt

1. az valóban tanult, művelt akar lenni;
2. a nevetséges figurák mögött viszont kifejlődik az a polgárság, amely nagyban lendít 

Franciaország sorsán;
3. maga Molière is -  miként később Balzac -  mindent megtesz a társadalmi sikerért, 

elismertségért. És ezt mindketten „polgári módon” teszik:
-  önképzéssel;

-  értékes produktumok létrehozásával;
-  azok, s önmaguk állandó elismertetéséért állandó harcot vívó -  elbukó, s fölkelő -, 

megújuló tevékenységek sorozatával.
A tanulásirányítás követelményei:
1. Az irodalomtanítás során fordítsunk különleges figyelmet a „fokozatosság elvére”. 

Lassan növeljük az anyag mennyiségét a haladási szakaszok folyamán. Váltogassuk a 
műfajok sorrendjét. Egy-egy mű feldolgozása hosszú időt igényel: térjünk vissza rá több
ször, a feldolgozás más-más lépéseit alkalmazva, s újabb szemnpontokat felállítva. Egy- 
egy művel addig foglalkozzunk -  még visszatérően is -  amíg érezzük, illetve fenn tudjuk 
tartani a tanulók érdeklődését.

2. A feldolgozás egy-egy szakaszán túljutva, olvastassuk el az elemzett szövegrészt, 
hogy a diákok -  a tanult ismeretek szintézisében -  együtt érezzék a részletet mint mik- 
roegészet.

3. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nyelvi -  szóbeli és írásbeli -  kifejezőeszközök nél
kül semmire sem megyünk. A feldolgozás kiindulópontja mindig az olvasás, a szóbeli és 
az írásbeli kommunikáció fejlesztése legyen. Csak ezek megléte esetén tudunk tovább
lépni -  háttérismeretek felhasználásával -  a gondolati, a formai megközelítés szintjére.

4. Otthoni munkára olyan feladatot adjunk ki, amelynek a megoldási lépéseit ismerik 
a tanulók. Házi feladatként adhatunk kutatói-ismeretszerző jellegű gyakorlatokat. Ebben 
az esetben a téma pontos feldolgozását a következő foglalkozáson -  a tanári irányítással
-  mindig végezzük el.

5. Egy-egy mű gondolati elemzése mindig több szempontú. Vezessük rá a tanulókat a 
mű lényegére, de fogadjuk el a diákok elképzeléseit is. Ne erőltessük rájuk saját felfogá
sunkat, dicsérjük azokat, akik bátor esetleg meghökkentő gondolatokra jutnak.

6. A feldolgozás különböző szakaszain túljutva, az egyes tevékenységek visszatérő 
gyakorlásával érhető el a „produktumok” létrehozása: a mű reprodukálása, a tartalom el
mondása, beszélgetés vagy monológ, netán írásos alkotás a témáról.

7. Az egyes témákról készített vázlat alapján, bizonyos időszakokban -  több témát ősz- 
szefogva, de év végén mindenképpen -  végezzünk ismétlő-rendszerezést. Ekkor -  a ta
nultak rögzítésén túl -  „megemelhetünk” képességszinteket, s más szempontokat is fel
állíthatunk, például elkészíthető egy (vagy több) kronológiai táblázat.

8. Építsünk a tanulói önművelésre! Tervezett irányítással bízzunk a tanulókra olyan fel
adatokat, amelyek a tanórán nem kerültek (nem kerülhettek) feldolgozásra. így „felgön
gyölíthető” , jobban megközelíthető egy-egy téma: a háttérismeretekkel, a mű egészének 
magyar fordításban való megismerésével, elolvasásával.

Ily módon a tanulót a teljes mű felé irányíthatjuk. Ezt azonban ne kötelező feladatok 
kiadásával tegyük!

9. Tanítsuk meg, illetve a magyarázat során a jobb megértés érdekében használjuk fel 
az elemzéshez szükséges irodalomelméleti terminológiát. Az ilyen jellegű ismereteket a 
műtől elkülönítve ne kérdezzük vissza. A befogadói, a nyelvi és a gondolati szinten meg
jelenő tudás, illetve annak megteremtése-megkövetelése a fontos. Tehát előnyben ré
szesítjük az olvasást, a szóbeli és az írásbeli kifejezést, az előadást: a művek (részleteik) 
reprodukálását, az önművelés során szerzett ismereteket.
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10. A tanulói mukákban követeljük meg az adott tevékenység végzésének normáit, így 
a helyesejtést az olvasásban és a beszédben, a helyesírást, a szép és rendezett írást, 
a kommunikációs normákat (tekintetváltás, mimika stb.), a műfaji követelmények betar
tását. Munka közben bátorítsuk a tanulót a megnyilatkozásra, a francia nyelvi hibákat ta
pintatosan, illetve arra külön időt szánva javítsuk ki.

11. Keressük meg -  és használjuk fel -  a tanulók anyanyelvi-irodalmi tanulmányaival, 
tudásával fejleszthető integrációs pontokat. (Ehhez -  és ezért is! -  adunk közre viszony
lag sok ismereteket az anyanyelvi tananyagból.) De ideértjük a történelmi, kulturális stb. 
ismeretterületeket is.

12. Aktualizáljunk! Egy téma tárgyalásakor gyakran előfordul -  a tömegtájékoztatás
ban, tanulói vagy tanári felfedezés nyomán -  a témához kapcsolódó ismeret. Ezeket 
használjuk fel! Például a Cyrano-téma elemzésénél említsük meg az éppen vetített filmet, 
a hozzá kapcsolódó hírekkel: színészek, díjak stb.

13. Az anyanyelvi és a francia nyelv használatát jeleztük az irodalomtanítás értelme
zésénél és a feldolgozás egyes lépéseinél is. A művek nyelvi megközelítésekor a munka
-  mint eszköz és eleinte főként cél -  nyelve a francia. (Jól megteremthető más tevékeny
ségek -  beszéd, írás stb. -  szintézise.) A gondolati-tartalmi feltárás, a műelemzés első
sorban magyarul történik, ugyanígy a háttérismeretek feldolgozása: a műről való, a mű 
kapcsán történő beszélgetés. Az a fontos, hogy a tanulók értsék, amivel foglalkoznak! 
Mindig a fejlesztendő képesség mint cél határozza meg a tevékenység hangsúlyos ele
meit: ha a francia nyelvű szövegalkotást (leírást, elbeszélést, recenziót, rezümét stb.) kí
vánjuk fejleszteni, akkor a francia nyelvet kell választani. Ha a mű, a szerző, a kor és az 
eszmei áramlatok összefüggése a fontos, akkor a magyar nyelvé a szó, illetve a betű.

14. Ebben az életkorban a tanulók francia nyelvi -  s más műveltségi területeken szer
zett -tudásszintje eltérő. Gyakran alkalmazzunk differenciált tanulási formákat. A gyor
san haladó tanulókat „terheljük” meg. Például ők a „mélyebb” témákat, feladatokat vé
gezhetik franciául, a lassabban haladóknak -  nem elhagyva őket -  keressünk számukra 
megoldható feladatokat, éppen magyarul. Őket más tevékenységi blokkokban (beszéd, 
írás) „tréningeztetve" erősítsük meg.

15. A munkafüzet feladatainak végzése egyéni munkában történik, tanár-diák interak
cióban. Egy bizonyos mennyiség elvégzése után, vagy probléma esetén következik a 
frontális elemzés.

16. A tanár -  előadói szerephelyzetben, a feldolgozás valamelyik szakaszában -  mu
tassa be a munkafüzetben található valamennyi művet. Pozitív példa, ha mondjuk több 
verset emlépkezetből el tud mondani. Csak ebben az esetben követelhetjük meg tanu
lóktól a szövegek reprodukálását!

17. A tanár -  lehetőség szerint -  használjon fel eredeti francia nyelvi hang- és video
kazettát.

18. Végezzünk tudás-próbát a különböző nyelvi tevékenységek használatával kapcso
latban, például: szómérést, elemzést stb. Az irodalomtanítás blokkban azonban a „szá
monkérés”, a „felelet" módját keressük és fogadjuk el: a munkafüzet gyakorlatainak meg
oldásában, a témáról való beszélgetésben, a tanulói előadásban, a dramatikus játékban.

19. A tanulói előadásokat -  „kicsiszolva” -  vigyük ki az osztályteremből. Teremtsünk 
hagyományt az iskolában a francia irodalom jelenlétének!

130



Fordíthatjuk-e 
Richard Coeur-de-Lion-t 

Hódító Vilmosnak?
HELTAI PÁL

Elég nehéz megmondani, hogy manapság az iskolai nyelvoktatás során a tanulók 
sokat vagy keveset fordítanak. Egyesek szerint túl sokat, mások szerint túl 
keveset. A szélsőséges modernista fordításellenes kommunikatív élharcosok 
mögött csendben, masszívan tartja magát a gyakran tankönyvek által is erősített 
fordítási hagyomány. Az előbbiek úgy gondolják, hogy a fordítás a legkisebb 
mennyiségben is túl sok, és a fordítást lehetőleg teljesen száműzni kellene az 
iskolai nyelvoktatásból. Mások arra mutatnak rá, hogy az állami nyelvvizsgákon a 
tanulóknak legtöbbször éppen a fordítással gyűlik meg a baja. Hogyan mondhat
nánk akkor, hogy túl sokat fordítanak? Sokat fordítunk a nyelvórán vagy éppen- 
hogy túl keveset? Ha igaz, hogy az iskolai nyelvoktatás során még mindig túlzott 
szerepet kap a fordítás, akkor miért az eredménytelenség? És ha a nyelvvizsgán 
vagy egyéb vizsgákon a fordítás a tanulók gyenge pontja, nem a rendszer-e a 
hibás? Egyáltalán, kell-e fordítanunk, és ha igen, miért? Csak a Rigó utca miatt? 
Indokolja-e valami egyéb is a fordítást az iskolai gyakorlatban? Van-e haszna a 
fordítási gyakorlatoknak a nyelvtudás fejlesztésében? Használható-e a fordítás a 
nyelvtudás, ill. egyes készségek szintjének mérésére? Tanítható-e a fordítás, és 
ha igen, hogyan, milyen gyakorlatokkal? Ezek azok a kérdések, amelyekről 
változó hevességgel folyik a vita azóta, hogy a kommunikatív nyelvoktatás a 
legtöbb iskolában -  legalábbis a retorika szintjén -  túlsúlyra jutott a hagyományos 
nyelvtani-fordító módszerrel szemben. Ezeket a kérdéseket vizsgálom a jelen 
tanulmányban. Bár nem vagyok a végső igazságok birtokában, remélem, hogy 
eszmefuttatásom hozzájárul néhány probléma tisztázásához. A legelső az, hogy 
mit értünk fordításon.

A fordítás fajtái

A jelen tanulmány céljai nem igénylik, hogy elméleti meghatározást adjunk a fordítás
ról, azt azonban mindenképpen tisztáznunk kell, hogy amikor fordításról beszélünk, mi
féle fordításra gondolunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fordítás kifejezést nem mindig 
ugyanabban az értelemben használjuk. A sok vita és félreértés egyik forrása éppen az, 
hogy túlságosan is gyakran elfelejtkezünk a fordítás sokféleségéről. Ezért aligha ésszerű 
a fordítást általában hasznos, vagy általában haszontalan módszernek ítélni. A teljesség 
igénye nélkül tekintsük át a fordítás leggyakoribb változatait.

A fordítás célja és címzettje szerint a fordítás lehet valódi fordítás és tanfordítás. Az 
utóbbi lehet gyakorló fordítás és vizsgafordítás. A valódi fordítás címzettje az, aki erede
tiben nem érti a szöveget; a fordítás célja ilyenkor, természetesen, információk közvetí
tése. A gyakorló fordítás célja ezzel szemben bizonyos nyelvi elemek gyakoroltatása és 
bizonyos készségek fejlesztése; a vizsgafordítás célja annak ellenőrzése, hogy a fordító

131



HELTAI PÁL

(ebben az esetben a nyelvtanuló) rendelkezik-e bizonyos nyelvi ismeretekkel, illetve 
készségekkel.

Mellékesen jegyezzük meg, hogy a tanfordítás kifejezés kissé pejoratív hangzású, 
ezért nem árt emlékeznünk arra, hogy a valódi fordítás és a tanfordítás a valóságban 
nem válik el élesen egymástól. Potenciálisan a gyakorló fordításnak is van címzettje és 
célja (fordíthat például valaki elsősorban gyakorlás céljából, de azzal a tudattal vagy 
szándékkal, hogy ha jól sikerül a fordítás, akkor valamilyen formában közzé teszi: elküldi 
egy újságnak, kiteszi a faliújságra, megmutatja a barátainak, stb.), míg a valódi fordítás 
esetében sem mindig teljesülnek a fordítás ideális feltételei (gyakran nem tudjuk, kinek 
fordítunk). Kicsit hasonló a helyzet az autóvezetéshez: a tanuló autóvezetőnek általában 
más a célja, mint a jogosítvánnyal rendelkezőnek (a tanuló vezető általában nem megy 
sehová, csak gyakorolja a vezetést), de ez a különbség semlegesítődhet (vezetés köz
ben elmegy kenyeret venni). A céltól és a címzettől eltekintve pedig a valódi és a tan-te- 
vékenység igen hasonló: a legalapvetőbb hasonlóság az, hogy azonos szabályok vonat
koznak mindkét tevékenységre (legfeljebb a szabályok betartását nem a vizsgabiztos, 
hanem a rendőr minősíti).

A fordítás iránya szerint megkülönböztetünk anyanyelvre és idegen nyelvre történő for
dítást. A valódi fordítás esetében mindkét irányú fordítás esetén azonos a cél: információk 
közvetítése. A tanfordítás esetében, a tanuló nyelvtudási szintjétől is függően, a két for
dítási irány céljai általában eltérnek. Az idegen nyelvről magyarra történő gyakorló- ill. 
vizsgafordítás a legtöbb esetben az idegennyelvü szöveg értésének képességét hivatott 
fejleszteni, ill. mérni, kisebb mértékben pedig a fordítási készséget (az állami nyelvvizs
gán legalábbis így van; a hivatásos fordítóképzésben kizárólag a fordítási készséget, hi
szen a megértést eleve adottnak kell venni). Ez a fordításfajta nem korrelál a nyelvtudás 
egészével, annak mérésére csak igen korlátozottan alkalmas. A magyarról idegen nyelv
re történő fordítás viszont egyáltalán nem az olvasási készséget akarja tesztelni vagy 
gyakoroltatni, hanem inkább a nyelvtudást, az egyes nyelvi elemek ismeretét és alkal
mazásának készségét. Ez a fajta fordítás alkalmas a nyelvtudás egészének jellemzésére 
is, bár más módszereknél gyengébb. (1)

Tanfordításon belül megkülönböztethetünk kezdő és haladó szintű fordítást, illetve 
ezek különböző fokozatait. A nyelvtudási szint elsősorban a fordításra kiválasztott szö
veget határozza meg: a szöveg ennek megfelelően lehet eredeti, adaptált (rövidített vagy 
átírt), továbbá (egyszerű hétköznapi beszéd, néhány mondatos hirdetés, falfirka, nyelvi
leg egyszerű vicc, stb.) vagy mesterségesen létrehozott szöveg, illetve mondatok (gyógy
mondatok).

A fordítás egysége szerint különbséget kell tennünk a szöveg, mondat és mondatnál 
kisebb egységek fordítása között. A fordítás szót sokan úgy értelmezik, hogy az egy-egy 
szó vagy mondat, esetleg az olvasmány szövegének a lefordítását jelenti. Tágabb érte
lemben véve ez is fordítás, szűkebb értelemben véve azonban nem: szavak és mondatok 
fordítását inkább az anyanyelven történő szemantizációnak kell tekintenünk. Es itt van a 
félreértések egyik igen fontos forrása: a fordítással szembeni kritikák egyrésze nem a 
szűkebb értelemben vett fordításra, hanem a szavak anyanyelvi szemantizálására vagy 
elszigetelt mondatok fordítására vonatkoznak. Az, hogy egy tanár használja az anyanyel
vet az órán, nem jelenti azt, hogy a szűkebb értelemben vett fordítást (szövegfordítást) 
gyakoroltatja.

A fordítás a szöveg terjedelmének megőrzése, illetve megváltoztatása szempontjából 
lehet teljes fordítás és szelektív fordítás, illetve összefoglalás. Megkülönböztetünk továb
bá a fordítás közege szempontjából írásbeli és szóbeli fordítást, ezek különböző válto
zatait és átmeneteit (írott szöveg fordítása szóban, beszélt szöveg összefoglaló fordítása 
írásban, stb.) Mindezek nyelvtanulás szempontjából igen nagy jelentőséggel bírnak.

A különböző fajta fordítások kombinációjával még több fordítási változatot kapunk; Le- 
venston (1986) 26 féle fordítást említ. A továbbiakban tehát nem tehetjük fel a kérdést 
úgy, hogy hasznos-e a fordítás: meg kell határoznunk azt is, milyen fordításra gondolunk, 
és egyáltalán fordításra gondolunk-e?

Ebben a tanulmányban a tanfordítás, és ezen belül elsősorban az idegen nyelvről ma
gyarra történő eredeti, vagy minimális mértékben adaptált szöveg írásbeli fordításával
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foglalkozunk. Ennek az az oka, hogy a nyelvvizsga követelményei miatt általában erre a 
fordításfajtára gondolunk, ha fordításról beszélünk; a magyarról idegen nyelvre történő 
szövegszintű fordítás viszonylag keveseket érint. A szavak, illetve mondatok kontextus 
nélküli fordítását pedig nem tekintem fordításnak.

Sokat fordítunk-e a nyelvórán, vagy keveset? Az az érzésem, hogy sokat, csak nem 
abból a fajtából, amelyre a nyelvvizsgán szükség van. Az iskolai fordítás többnyire nem 
fordítás, hanem az anyanyelv használata. A nyelvvizsgán igényelt (idegen nyelvről anya
nyelvre) történő fordítást az iskolában nem mindig tanítják, és sok tanár bevallja, hogy 
maga sem tud fordítani, vagy legalábbis nem tudja, hogyan lehet a fordítást tanítani.

Miért kell fordítani?

Jelenleg úgy tűnik, hogy egyes tanárok csak azért fordíttatnak az órán, mert a fordítás 
szerepel az állami nyelvvizsgán. Gyakori panasz, hogy a fordítás miatt nem jut elég idő 
más, hasznosabb feladatokra (3). Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk -  mond
ja a latin közmondás; de jól reprezentálja-e az életet a vizsgaközpont a maga fordításos 
feladataival? És ha nem játszana a nyelvvizsga olyan központi szerepet, indokolná-e va
lami a fordítást?

Érdekes módon azok, akik ragaszkodnak a fordításos vizsgafeladatokhoz, legfőbb érv
ként éppen arra hivatkoznak, hogy a fordításra szükség van az életben. Ezt az érvet meg
találhatjuk Dél-Amerikától Európáig és Izraelig. (4)

A fordításra tényleg szükség van az életben, de a fenti érvelést mégsem tartom elfo
gadhatónak. Azok közül, akik az iskolában idegen nyelvet tanulnak, nem mindenkinek 
kell majd fordítania; akinek fordítania kell majd, az sem az iskolai fordítási gyakorlatokból 
tanul majd meg fordítani. A fordítással kapcsolatos viták egy jelentékeny része abból 
származik, hogy nem határozzuk meg pontosan, milyen fordításról beszélünk. Duff, mint 
fent láttuk, szintén hivatkozik az élet fordítási szükségleteire, noha elsősorban a nyelv- 
tanulást elősegítő fordítási gyakorlatokat ír le, és ha szigorúak vagyunk, azt mondhatjuk, 
hogy ezeknek semmi köze nincs a hivatásos fordítók képzéséhez. (5)

Nem arról van szó tehát, hogy szükség van-e a fordításra az életben. A válasz magától 
értetődően igen. Az igazi kérdés az, hogy mit kell előbb megtanulnunk, és mit kell min
denkinek megtanulnia. Mivel a fordítási készség elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás, 
logikusnak tűnik, hogy a kezdő és középhaladó szinten a fordításnak egyáltalán nem le
het szerepe, legalábbis olyan szerepe nem, amelyet az élet követelményei indokolnának. 
Az is világos, hogy a legtöbb nyelvtanulónak először és elsősorban szóbeli kommuniká
ciós készségre van szüksége, míg a fordítási készség fejlesztése időben később, fon
tosságban hátrébb jön. Azt is számításba kell vennünk, hogy ha semmi mást nem te
szünk, csak a nyelvet tanuljuk, bizonyos mértékig azzal is tanulunk fordítani, és később, 
ha szükséges, külön is gyakorolhatjuk a fordítást.

Ennél tehát jobb érvet kell találnunk, ha indokolni akarjuk, miért van szükség fordításra 
a vizsgán és a tanításban. Nem érv, és nem is szokták nyíltan hangoztatni, de kétségte
len, hogy a fordítás továbbélésében fontos szerepet játszik a hagyomány, a tanári kon
zervativizmus. Ez -  természetesen -  legfeljebb magyarázhatja a fordítás használatát, és 
csak olyan mértékben indokolhatja, amennyiben a tanár egyénisége is része a tanítási 
folyamatnak. Bizonyos mértékig védhető az az álláspont, hogy ehhez értek, ezt elég jól 
csinálom; ha azt csinálom, amiben van gyakorlatom és amit jónak tartok, az hasznosabb, 
mintha valami olyasmit akarnék csinálni, amihez nem értek, amihez nincsen érzékem, 
amiben nem hiszek. Mindezt elismerve is azt kell mondanunk, hogy ilyen megfontolások 
önmagukban aligha indokolhatják a fordítás jelentős mértékű használatát.

A fordítási gyakorlatokat a nyelvtanításban egyedül az indokolhatja, ha a fordítás a 
nyelvtanulás szempontjából nélkülözhetetlen, vagy legalábbis hatékony módon egészít 
ki más, a nyelv elsajátítását és gyakorlását szolgáló feladatokat. Meglepő módon, még 
ma is sok tanárnak szent meggyőződése, hogy a fordítás alapvető és nélkülözhetetlen 
módszer. Igaz, senki sem szívesen vallja magát a hagyományos nyelvtani-fordító mód
szer hívének, de a fordításnak némi tekintélyt kölcsönzött a hatvanas és hetvenes évek
ben a kontrasztív nyelvészet, amelyet nagyon sokan azonosítottak a fordítással (6). A
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kontrasztív nyelvészet igen hosszú időn keresztül hatott Európa egyes országaiban, és 
mintegy tudományos hivatkozási alapul szolgált ahhoz a nézethez, hogy idegen nyelvek 
tanulásában az az anyanyelvvel történő tudatos összevetés, a kontrasztivitás, és ebből 
kifolyólag az anyanyelv használata és a fordítás alapvető jelentőséggel bír. A kontrasz
tivitás létfontosságú voltához kapcsolódó nézetek erősen bevették magukat a közép
nemzedékbeli nyelvtanárok tudatába. Ezt jelzi az Idegennyelvi Továbbképző Központ
1988-as felmérése is, amikor a készülő nyelvvizsgareformmal kapcsolatban az ITK ki
kérte egy sor oktatási intézmény véleményét. A sok értékes és megszívlelendő javaslat, 
ill. kritikai észrevétel közül igen kevés utalt arra, hogy a fordítást ki kellene iktatni: inkább 
csak arról volt szó, hogyan lehetne javítani a feladaton. A fordítás szükségességét és 
hasznosságát az ITK-n kívül is a legtöbben adottnak vették. A Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium 1992-es felmérése, amely a szaknyelvi oktatásban résztvevő tanárok és 
diákok széles körére terjedt ki, ugyancsak azt mutatta, hogy a fordítási feladatokat taná
rok és diákok egyaránt szükségesnek és hasznosnak tartják, noha nem feltétlenül sze
retik. (7) (Nyilvánvalóan tartja magát az a hagyomány, hogy az orvosság lehet keserű is: 
a lényeg az, hogy használjon.)

Ugyanakkor a hetvenes és a korai nyolcvanas évek módszertani irodalma, különösen 
Angliában és Amerikában, a fordítást, mint kevéssé hatékony, sőt káros módszert, teljes 
mértékben elvetette; sok módszertani könyv meg sem említi. Ezért a fordítást hasznos 
feladattípusnak tartó tanárok sokszor úgy érzik, hogy valami törvénytelen dolgot művel
nek, ha fordíttatnak (ahelyett, hogy a nyelvet tanítanák). Hiszen eleget olvashatták, hall
hatták, hogy a fordítás használata csak akkor jogosult, ha ténylegesen a fordítási készség 
kialakítása és gyakorlása a célunk (ami a legtöbb nyelvoktatási helyzetre nem áll), egyéD 
esetben pedig a nyelv tanulása szempontjából haszontalan, illetve káros: a nyelv
tanulónak sokkal fontosabb dolgai is vannak, mint a fordításokkal bíbelődni. Ezt Bolitho 
(1983) így foglalja össze:

A kommunikatív nyelvoktatás és a nyelvelsajátítás évtizedei alatt sokan még mesz- 
szebb mentek a fordítás bírálatában. Eszerint a fordítással nem lehet elég hatékonyan 
nyelvet tanulni, a sok fordítgatás időpazarló, unalmas, más módszerekkel könnyebben, 
gyorsabban és hasznosabban lehet célhoz érni. Az állandó fordítgatás analitikus, szét
tagolt nyelvtanítási stílust eredményez, a pontosság középpontba állítása gátlásokat ala
kít ki, a fordítás konzerválja az anyanyelvtől való függőséget, megakadályozza, hogy a 
tanuló az idegen nyelven gondolkodjon, stb. „Garázdálkodó őslény az osztályteremben”
-  mondja Klein-Brailey (8).

Ez az eléggé egyoldalú (és nem kellően megalapozott) fordításellenesség az utóbbi 
évtized során megszűnt. Természetesen nem véletlen, elszigetelt jelenségről van szó: a 
nyolcvanas évek második felétől kezdve egyre több figyelem fordul a tudatos nyelv- 
tanulás és a haladó nyelvtanuló problémái felé. Ezzel kapcsolatosan újra felvetődnek 
olyan kérdések, mint az anyanyelv szerepe, a fordítás, a szókincstanulás, és általában 
a nyelvi kompetencia kérdései. Ma már komolyan lehet venni azt a korábban is gyakran 
hangoztatott nézet, hogy nincsen egyedül üdvözítő módszer: minden módszernek van
nak előnyei és hátrányai, míg túlhajtva minden módszer káros lehet.

Az egyes tanítási módszerek és eljárások nem önmagukban jók vagy rosszak, hanem 
egy adott célhoz képest megfelelők vagy kevésbé megfelelők. Használatuk célszerűsé
gét a tanárnak a cél, a tanítási helyzet és saját egyéniségének ismeretében kell eldön
tenie. Ezt a kreatív, reflektív tanártípust az jellemzi, hogy „a diákoktól, a tanulás körülmé
nyeitől, az épp célbavett készségtől, esetleg magától a tanári egyéniségtől teszi függővé, 
hogy ott és akkor melyik módszer döntő láncszemét mutatja fel sajátjaként” (9). Mindjárt 
hozzátehetjük ehhez, hogy az ilyen tanárnak ismernie is kell azokat a módszereket, 
amelyek egyes elemeit használni akarja, így a fordítással kapcsolatban is megfele
lően képzettnek kell lennie. Ez jelenleg nem mindig van így.

Nem sokat érünk az olyan listákkal, amelyek egy-egy módszernek vagy módszertani 
eljárásnak csak a pozitívumait vagy csak a negatívumait sorolják fel. Csak azoknak lis
táknak van igazi értéke, amelyek az előnyöket és a hátrányokat együtt sorolják fel, pon
tosan körülírva, milyen feltételek mellett kedvező vagy kedvezőtlen az adott módszer 
használata. A nyelvvizsgáztatás módszereivel kapcsolatban például C. Weir ad ilyen tí
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pusú leírásokat; az olvasott szöveg értését ellenőrző módszerek leírását külön figyelmé
be ajánlom azoknak, akik könnyedén kimondják, hogy a fordításnál sokkal jobb, megbíz
hatóbb és gazdaságosabb módszerek is vannak.

Nem elvetni vagy elfogadni kell tehát a fordítást, hanem megvizsgálni, van- e helye a 
modern nyelvoktatásban, ha igen, hol, hogyan és milyen formában lehet legelőnyöseb
ben alkalmazni, és más módszerekkel milyen feltételek mellett versenyképes.

__________________ FORDITHATJUK-E RICHARD COEUR-DE-LION-T HODITO VILMOSNAK?

Fordítás a nyelvtanulási gyakorlatban

A kommunikatív nyelvoktatás holisztikus, a kommunikációra összpontosító felfogása 
általában megfelel annak a célnak, hogy a nyelvtanulás során először és elsősorban 
kommunikációra képes nyelvtudást akarunk kialakítani, illetve szerezni. (11) Problema
tikussá akkor válik a kommunikáció-orientált nyelvtanulás, ha a tanuló nem látja világosan 
azt, hogy kommunikáció különféle szinteken lehetséges, és ha egy magasabb szintű 
kommunikációs készség helyett (amely például a nyelvi forma adekvátságát is magába 
foglalja) megelégszik egy alacsonyabb szintű kommunikációs készséggel. Ilyenkor fordul 
elő, hogy a szóbeli vizsga után a vizsgázó azt hiszi, ragyogóan ment minden, folyékonyan 
beszélt, míg a vizsgáztató szerint semmit sem mondott, rendkívül alacsony szinten kom
munikált. Ez az optikai csalódás gátjává válhat a továbblépésnek.

Vegyük például az íráskészséget. Az íráskészséget fejlesztő feladatok között gyakran 
szerepel hivatalos levél vagy újságcikk írása, amihez természetesen ismerni kell a for
mális és informális stílus különbségeit. Ezt a legtöbb tankönyv tanítja is. Ugyanakkor tel
jesen illuzórikus stilisztikailag adekvát levelet várni olyanoktól, akik számára a nyelvi 
megfogalmazás mindig is másodrendű volt a tartalom kifejezéséhez képest. Az is kérdé
ses, hogy mennyit ér egy regiszter és stílus szempontjából adekvát panaszos levél, 
amely tele van nyelvtani és (a stílust nem érintő) lexikai hibákkal. Érdemes lenne meg
vizsgálni, hogyan reagálnának anyanyelvi beszélők olyan levélre, amely a stílus szem
pontjából kifogástalan, szemben egy nyelvtanilag tökéletes, de stílus szempontjából erő
sen deviáns levélre.

A viszonylag korán elért kommunikatív készség hátulütője a további motiváció hiánya 
és az ezt követő fosszilizáció. T. Lehmann ezzel kapcsolatban úgy találta, hogy norvég 
műszaki főiskolások angol írott nyelvi kompetenciája nem kielégítő, ugyanakkor a moti
vációjuk is hiányzik a továbblépéshez. Ezt annak tulajdonítja, hogy a középiskolában 
egyoldalúan a szóbeli készségeken van a hangsúly. A szóbeli kommunikáció fejleszté
sének módszerei és a viszonylagos siker gyakran „elkényeztetik”, illetve félrevezetik a 
tanulót. Haladó szinten a beszédkészség további fejlesztésében is gyakran jelentkezik 
az a probléma, hogy a tanuló úgy érzi, a kezdő és középhaladó szinten megszokott gya
korlatokból már nem profitál -  „ugyanazzal a tudással jövök ki az óráról, mint amivel be
mentem”, másrészt viszont a korábbi gyakorlatok el is kényeztették: kevésbé érdekes, 
tudatos koncentrálást és tanulást igénylő munkaformáktól idegenkedik. Sok tanuló nincs 
tudatában annak, mi az, amit nem tud, mi az, amiben fejlődhetne, és mi az, amit egyéni 
tanulással is fejleszthetne.

Az utóbbi években a kognitív nyelvészet fejlődésével és a haladó szintű nyelvtanuló 
problémáinak előtérbe kerülésével párhuzamosan a módszertanban is újra nagyobb sze
repet kapott a tudatos nyelvtanulás. A szókincsfejlesztéssel kapcsolatban Channell kije
lenti, hogy a szótanulás lehet önálló tevékenység, nem szükséges mindig „integrálni" va
lamilyen kommunikatív tevékenységbe. (13) Nattinger és DeCarrico (14) ugyancsak a 
szókincs, illetve a szókapcsolatok („lexical phrases") tanítására (jobb híján?) a drilleket 
(pattern practice drill) ajánlja; a Krashen-korszak után bizony meghökkentő, hogy ez 
egyáltalán szóbakerül. Még meghökkentőbb módon Levenston fordítási drilleket ajánl, 
amelyek idehaza az átkos Rigó utcai örökség legjellegzetesebb részének számítanak.

Nem arról van szó, hogy vissza kellene térni korábbi időszakok módszereihez, hanem 
arról, hogy korábbi időszakok kizárólagos módszerei is használhatók bizonyos célokra, 
bizonyos feltételek között, és —bizonyos mértékben. A fordítás különböző változatai ál
talában arra jók, amire a kommunikatív nyelvoktatásban használt üzenet-orientált (mes- 
sage-oriented) gyakorlatok kevésbé: a tudatos nyelvtanulásra, a pontosság gyakorlásá

135



HELTAI PÁL

ra, az elemzésre. Ahol és amennyiben ezekre szükség van, ott és annyiban lehet fordítást 
alkalmazni. Külön tekintsük át, mire lehet használni a magyarról idegen nyelvre, illetve 
az idegen nyelvről magyarra történő fordítást.
Fordítás magyarról idegen nyelvre

A magyarról idegen nyelvre történő fordítást a nyelvtani-fordító módszer, és ennek 
megfelelően a hagyományos iskolai nyelvoktatás, már az első órától kezdve rend
szeresen használja a nyelvtan és egyes lexikai elemek gyakoroltatására. Ezt a fajta „for
dítást” tulajdonképpen nem tekinthetjük fordításnak, sőt még tanfordításnak sem, mivel 
a fordítás egyik legjellegzetesebb kritériuma, a szöveg hiányzik belőle. Ha van szöveg, 
az is gyakran adaptáció vagy kitaláció.

Nem állítom, hogy az ilyenfajta „fordítási” gyakorlat haszontalan; az, hogy jobb-e más 
gyakorlatoknál, nélkülözhetetlen-e adott körülmények között, nem érzem magamat hivat
va eldönteni, illetve nem tudok olyan kísérleti adatokról, amelyek a kérdést eldönthetnék. 
Egyes gyakorló tanárok szerint heti két-három órás oktatás körülményei között célrave
zetőbb, mint más módszerek; mások szerint azért van szükség rá, hogy előkészítse a 
későbbi magasabb szintű fordítást. A magam részéről egyik érvet sem tartom túlságosan 
meggyőzőnek. Mindenesetre az ilyen gyakorlatokat aligha sorolhatjuk a „fordítás" címszó 
alá, és nem indokolhatjuk az „élet” követelményeivel. Az ilyenfajta gyakorlatozást inkább 
fordítgatásnak nevezhetjük, amely a nyelvtani-fordító módszer központi eleme, és haté
konyságához erős kétségek férnek akkor is, ha adott körülmények között minden mód
szerben találunk felhasználható elemet.

A fordítás paradoxona -  az iskolában gyakran sok a fordítás, és mégis a fordítás a 
legnehezebb vizsgafeladat -  feloldása ebben található: az iskolában sok a nyelvtani-for- 
dító módszert idéző fordítgatás, de ke''és a szövegfordítás. A fordítgatási feladattal a 
nyelvvizsgán sincsen baj: a mondatok magyarról idegen nyelvre történő fordítását álta
lában jól megoldják a középiskolai tanulók. A gondot középfokon az idegen nyelvről ma
gyarra fordítás és felsőfokon a magyarról idegen nyelvre fordítás (illetve „tömörítéssel") 
jelenti.

Haladó szinten a magyarról idegen nyelvre történő fordítás nagyon hasznos gyakorlat 
lehet. A szóbeli és írásbeli, teljes és szelektív fordítás különböző változatait előnyösen 
használhatjuk különféle célokra. A legkézenfekvőbb a szókincs fejlesztése lehet (16) de 
a szövegösszefüggések elemzése, az íráskészség fejlesztése, és természetesen a 
nyelvtani szerkezetek gyakorlása, ismétlése és tudatosítása.

A magyarról idegen nyelvre történő fordítási gyakorlatok egyik előnye az, hogy leg
többször önmagukban is érdeklődést keltenek. Az érdeklődés egyrészt a szövegnek szól 
(ha érdekes a szöveg; ezt nem nehéz biztosítani), másrészt a rejtvénymegoldás és a 
felfedezés örömének, harmadrészt annak, hogy a tanulók úgy érzik, itt valami kézzelfog
hatót tanulnak meg. Az erdeklődes azonban csak akkor tartható fenn, ha a fordítási gya
korlatok nem egysíkúak, hanem változatosak. Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a 
fordítási gyakorlatok is igazodnak más kommunikatív gyakorlatokhoz.

Fordítás idegen nyelvről magyarra

Az idegen nyelvről magyarra történő fordítás haszna a nyelvtanulás szempontjából ál
talában kisebb, mint a másik irányú fordításé. Az olvasott szöveg értésének ellenőrzésére 
alkalmas feladat, de ugyanerre a célra vannak más, kevésbé időigényes módszerek is, 
és az olvasási készség gyakorlására pedig még kevésbé hatékony. Vannak azonban 
olyan járulékos előnyei, amelyek miatt esetleg úgy döntünk, hogy ilyen vagy olyan mér
tékben indokolt a használata. A járulékos előnyök közé tartozik a nyelvi tudatosítás, a 
szövegelemzés készségének fejlesztése, a két nyelv szemantikai elemzése és össze
vetése, az általános ismeretek szerzése (a nyelvi és kulturális háttér megismerése), a 
stílus és regiszter kérdéseinek tanulmányozása (abból a nyelvből kindulva, amelyet a 
tanuló tökéletesen ismer), a szótárhasználat gyakorlása, a tényleges fordítói készség fej
lesztése és az anyanyelvi fogalmazás gyakorlása. Mindezek sokszor hiányoznak az is
kolai oktatásból. Természetesen nem feltétlenül az idegen nyelvi óráknak kellene bizto-
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sítaniuk azt, hogy a gimnazisták csiszolják anyanyelvi készségüket, a fordítás azonban 
erre nagyon is jó alkalom.

Alaposan mérlegelnünk kell, hogy a fenti célok szerepelnek-e célkitűzéseink között, 
az adott nyelvtudási szinten reálisak-e, és gazdaságos-e a rendelkezésünkre álló idő egy 
részét ezekre a célokra fordítani. Végül is nem kerülhető meg az a kérdés, hogy mire 
szolgál a nyelvóra: csak a szűkebb értelemben vett nyelvtanulásra, vagy általános neve
lési és intelligenciafejlesztő céljai is vannak.

A fordítástól azért idegenkedik a legtöbb tanár és tanuló, mert túlságosan a vizsgáz
tatáshoz kötődik, a hosszú, nehéz, írott szöveggel való munka nem „kommunikatív tevé
kenység", időigényes, nincs pontosan meghatározott „fókusza" (nyelvtanulási célja), és 
végül pedig az anyanyelv használatával jár együtt. Ezek mind jogos kifogások, de minden 
nyelvtanulónak van anyanyelve, és a fordítás természetes tevékenység (sokkal termé
szetesebb, mint a tankönyvekben található legtöbb kommunikatív tevékenység), ezért 
arra kell törekednünk, hogy az anyanyelv által nyújtott előnyöket kihasználjuk. Rövid, köny 
nyű szövegeket kell használni, az ismert szavakra kell koncentrálni, egyes kijelölt része
ket kell fordítani, az írásbeli helyett a szóbeli fordítást kell előnyben részesíteni; csoport- 
munkában kell egy hosszabb szöveg egyes szakaszait fordítani. A kommunikatív jelleget 
a fordítási variánsok megbeszélése biztosíthatja; azt is meg lehet határozni, minek a gya
korlására szolgál a szöveg.

Translation c. könyvében (1989) és más írásaiban Duff kitér arra is, milyen típusú gya
korlatokat lehet alkalmazni különféle nyelvi struktúrák, lexikai elemek és funkciók gya
korlására. (17) Bár a fordítás melletti érvei tetszetősek, ezek a gyakorlatok kevéssé térnek 
el más, nem fordításos gyakorlatoktól. Végső soron úgy érzem, hogy az általa ajánlott 
gyakorlatok (18) lehetségesek, de könnyen helyettesíthetők más feladatokkal is; az ide
gen nyelvről magyarra történő fordítást leginkább az indokolhatja, ha fordítási készséget 
akarunk tanítani, illetve a fent leírt járulékos előnyöket akarjuk kihasználni. Ha ez a hely
zet, akkor természetesen ki lehet használni a fordítást a nyelvismeret elmélyítésére is, 
integrálni lehet a többi tevékenységgel.

Fordítás a nyelvvizsgán

A fordítást, mint a nyelvtudást mérő eszközt érthető okokból nem használják a nem
zetközi nyelvvizsgák. Sok országban azonban, így például Németországban, Izraelben 
és Japánban, a fordítás különböző fajtái még mindig megtalálhatók a különböző vizsgá
kon. Nálunk a fordítás hagyományos feladat az érettségin és a felvételin, bár az ELTE 
által készített közös érettségi-felvételi tesztből az utóbbi két évben kimaradt. Az állami 
nyelvvizsgának továbbra is alapelve a fordítás, illetve a kétnyelvűség.

A fordítással, mint vizsgafeladattal szemben a következő fő kifogásokat szokták fel
hozni (ezek néhol egymásnak is ellent mondanak):

-  a fordítás nem a nyelvtudást méri, illetve nem jól méri;
-  a fordítási készség a nyelvtudástól függ: senki sem tud jobban fordítani, mint ameny- 

nyire a nyelvet tudja, tehát ha a nyelvet tanítjuk, azzal a fordítási készséget is automati
kusan fejlesztjük (ezért az iskolában fölösleges a fordítási készséggel külön foglalkoz
nunk);

-  a vizsgafordítás (tanfordítás) elvileg lehetetlen: nincsen valóságos cél, valóságos 
címzett, ez a fordítást eleve lehetetlenné, értékelését kivihetetlenné teszi;

-  a fordítást nem lehet tanítani: a fordítási készség egyéni adottság, nem lehet fejlesz
teni;

-  a fordítást nem tanítják az iskolában;
-  a fordításhoz olyan háttérismeretek szükségesek, amelyeket nem várhatunk el az 

általános- és középiskolás korosztálytól;
-  a fordítást nem lehet objektíven értékelni;
-  a vizsgafordítás károsan befolyásolja a nyelvtanulást: ha a vizsgán fordítani kell, ak

kor az iskolában is túl sokat fognak fordítani, és ez elveszi az időt más, hasznosabb gya
korlatok elől.

Van azonban olyan fajta fordítás is, amely a nyelvtudást méri, ugyanakkor nem minden
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fordításnak célja a nyelvtudás mérése; a fordítási készséggel külön is kell foglalkoznunk, 
bár a nyelv tanulásával valóban részben a fordítási képességünket is fejleszthetjük (a 
fordítási képesség nem egészen azonos a fordítási készséggel); a vizsgafordítás, ugyan
úgy fordítás, mint ahogy autóvezetés az autóvezetői vizsgán történő vezetés: mindkettő 
lehetséges és értékelhető; a fordítási készség bizonyos mértékben fejleszthető; a fordí
tást lehet tanítani az iskolában; nemcsak a fordításhoz kellenek háttérismeretek; az szub
jektív értékelés hátránya nemcsak a fordításnaál jelentkezik, és a szubjektivitást korlá
tozni lehet; mint minden módszer, a fordítás is akkor hat károsan a nyelvtanulásra, ha 
nem a helyén alkalmazzák, vagy túlzásba viszik. Alább külön foglalkozunk a magyarról 
idegen nyelvre és az idegen nyelvről magyarra történő vizsgafordítás kérdéseivel.

A fordítás és más vizsgáztatási módszerek összehasonlítására vonatkozóan igen ke
vés a kemény tény, a kísérleti adat: a legtöbb kifogás egyszerű véleményen alapul. Ha a 
vélemény önmagában elegendő lenne valami bizonyítására, akkor miért ne Levenston 
véleményét fogadjuk el, aki szerint a fordítás jogosan őrzi népszerűségét a vizsgáztatási 
módszerek között, és ez sokoldalúságának köszönhető. A fordítás történhet:

* két különböző irányban (anyanyelvről idegen nyelvre, illetve 
fordítva);
* szóban vagy írásban;
* a nyelvtudás összes szintjein;
* kiegészítendő kérdésekkel és feleletválasztós tesztkérdésekkel 
kombinálva is, tehát produktív és receptív készségek 
tesztelésére egyaránt alkalmas;
* az általános nyelvtudás mérésének céljából, vagy egyes lexikai 
egységek, illetve nyelvtani szerkezetek diszkrét-pontszerű 
tesztelésére;
* kontextusban vagy kontextuson kívül.
Levenston osztatlan lelkesedését nem osztom, többek között azért sem, mert az általa 

felsorolt fordításfajták legtöbbjét nem tekintem fordításnak. Mindazonáltal figyelemre mél
tó, hogy egy olyan országban, ahol bevándorlók százezrei tanulják az ország nyelvét ter
mészetes nyelvelsajátítási körülmények között, a fordításnak és a kontrasztív nyelvészet
nek -  a jelek szerint -  igen komoly súlya van.

Magyarról idegen nyelvre fordítás a nyelvvizsgán

A fordítással szembeni leggyakoribb kifogások szinte kivétel nélkül az idegen nyelvről 
magyarra történő fordításra vonatkoznak, pedig a nyelvvizsgán legalább négyféle fordí
tás van, és ezek közül három magyarról idegen nyelvre történő fordítás.

Az ilyen fajta fordítás, mint említettük, nagyon hasznos gyakorlat lehet a nyelv tanulá
sában, különösen haladó szinten. Vizsgafeladatnak azonban nem túl előnyös. A nyelv
tudás alsóbb szintjein eredeti, összefüggő szöveg (dialógus) fordítására nincs lehetőség, 
a mesterségesen létrehozott, kontextus nélküli nyelvtani gyógymondatok („Ha még egy 
almát megeszem, akkor már tíz almát ettem meg”) fordítgatása pedig nem túl felemelő 
érzés. A nyelvtan alapelemeinek produktív ismeretét ezen a szinten más módszerekkel 
hatékonyabban lehet számonkérni.

Az állami nyelvvizsgán középfokon egy kb. 500n terjedelmű, 5-10 összefüggő mondat
ból álló szöveget kell magyarról idegen nyelvre fordítani. Ezt a fordítási feladatot is a vizs
ga kétnyelvűségének elvével szokták indokolni („a tanulónak képesnek kell lennie az 
anyanyelv és az idegen nyelv elemeit összefüggésbe hozni'), valamint azzal, hogy a teszt 
csak felismerési szinten és csak különálló elemek alapján (diszkrét-pontos teszt) méri a 
nyelvtan ismeretét, míg a mondat, illetve kvázi-szövegszintű fordítás integratív jellegű, 
autentikusabb, nagyobb a külső validitása (face-validity); más produktív tesztekkel szem
ben gazdaságosabb, egy rövid szövegen sok ismeretet mér le; a fogalmazással szemben 
az értékelés objektívebb. Ami azt illeti, az értékelés területén az utóbbi években valóban 
nagy előrelépés történt: az írásban lefektetett javítási elveken túlmenően a javító tanárok 
a dolgozatok javítása előtt részletesen egyeztetik, milyen hibáért hány pontot vonnak le. 
Itt már alig marad tere a szubjektivitásnak -  efelől nyugodtan alhatnánk. Csakhogy ennek
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a gyakorlatnak semmi köze a fordításhoz: az, hogy az életben szükség van a fordításra, 
ezt a feladatot abszolút nem indokolja. A maximális pontszámmal elfogadott mondatok
-  bár nyelvtanilag helyesek -  gyakran suták, nem idiomatikusak, nem a legjobb megol
dást adják. A legjobb megoldás megtalálása ugyanis a látszólag legegyszerűbb szöveg
nél is igazi fordítói kompetenciát igényelne. A fordítói kompetencia tesztelése azonban 
szóba sem jöhet ennél a feladatnál. (20)

A felsőfokú állami nyelvvizsgán szintén van fordítási feladat, és ez már valóban fordí
tásnak nevezhető. A nyelvvizsgareform óta a vizsgázóknak magyar szöveget kell ósz- 
szefoglalniuk (tömöríteniük) idegen nyelven. Ez a feladat autentikus: ilyesmire valóban 
szükség lehet az életben. Módszertani szempontból is kedvezőbb, mint a teljes fordítás, 
nem sugallja annyira a szó szerinti megfeleltetést. A feladat kiválasztása is könnyebb: 
nem kell annyit keresgélni, hogy fordítható szöveget találjunk, nem kell a nehezebb sza
vakat kicserélnünk, kivennünk. A fogalmazással szemben jobban ellenőrizhető, hogy a 
vizsgázó milyen nyelvi követelményeknek tesz eleget.

Ez a feladat tehát elvileg nagyon ígéretes. Az előnyöket természetesen össze kell vet
nünk a hátrányokkal, amelyek elsősorban az értékeléssel kapcsolatosak. Jelenleg az ér
tékelés legfőbb problémája az, hogy -  noha a követelmények világosak, és a javítási út
mutató ugyanolyan részletes, mint bármely más vizsga javítási útmutatója, a gyakorlattal 
szembesülve a javító tanár elbizonytalanodik. Ennek egyik oka az, hogy a tömörítések 
színvonala nyelvi szempontból többnyire igen gyenge, és ez állandó engedményre kész
teti a javítót. Mivel a kommunikatív nyelvoktatás hatására az értékelésbe a kommunikatív 
szempont is bekerült („Érthetően közvetíti-e a fordító a legfontosabb információkat?'), a 
vizsgázó akkor is kap néhány pontot, ha nyelvileg teljesen elfogadhatatlan a teljesítmé
nye. Kérdés, hogy mennyire lehetséges még világosabban meghatározni a készségek 
és ismeretek felsőfokon elvárt szintjét és az értékelési rendszert még jobban kidolgozni, 
és hogy nem lehetne-e ugyanazokat az ismereteket és készségeket más módszerekkel 
gazdaságosabban és objektivebben ellenőrizni. A kérdés eldöntéséhez nyilván további 
vizsgálatok szükségesek. Sajnos ilyen folyamatban levő vizsgálatokról nem tudok. A har
madik típusú fordítási feladat a felsőfokú szóbeli vizsgán van: egy kétszer lejátszott ma
gyar magnószöveg összefoglalása idegen nyelven. Mivel a szöveg általában rövid, az 
összefoglalás szó tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy csak a főbb információkat kell 
visszaadni: a fordított szöveg hossza az eredetihez képest nem sokkal kisebb. Ez a fel
adat csak annyiban összefoglalás, hogy nem szó szerinti fordításról van szó. Amit egyéb
ként a szóbeli forma is akadályoz.

A feladat értékelése, mint a beszédkészséget tesztelő többi feladat értékelése, szub
jektív. Ha a szubjektív értékelést nem tekintjük szükségszerűen rossznak, elfogadhatat
lannak, akkor ennek a feladatnak a teljesítménye egyértelműen jó. Hasonló szóbeli vizs
gáztatási módszerről számolnak be Sunderland és társai: szerintük a kínai (héber, vagy 
más nyelvű) szövegek szóbeli összefoglaltatása autentikus feladat és nagyon jól megfelel 
a beszédkészség vizsgálatára. (21)

Idegen nyelvről magyarra történő fordítás a nyelvvizsgán

Az idegen nyelvről magyarra történő fordítás az állami nyelvvizsga egyik legvitatottabb 
pontja. Gyakori ellenvetés az, hogy a „nyelvtudással” nem mutat különösebb korrelációt. 
Ennek a feladatnak azonban nem is célja az, hogy az általános értelemben vett „nyelv
tudást" mérje, hanem az, hogy olvasási, szövegértési, valamint alapvető fordítási kész
ségeket teszteljen. A kérdés az, hogy ennek a bevallott célnak megfelel-e ez a feladat. 
Az idegen nyelvről magyarra történő fordítással szemben a leggyakrabban a következő 
érveket szokták felhozni:

-  a fordítással (mivel időigényes) csak egy rövid szöveg értését ellenőrizhetjük, és csak 
egyfajta megértést mér: a szöveg részletes megértését. Nem értékelhetjük az un. kereső 
olvasást (skimming), sem a fő információk kiszűrését (scanning). A globális megértést, 
a szöveg lényegének megértését sem ellenőrizhetjük tisztán, mivel a megfogalmazás 
problémái sokszor elfedik, hogy valóban érti-e a vizsgázó a lényeget, vagy csak az adott 
megfogalmazás nem áll ellentétben a szöveg értelmével?
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-  a vizsgán csak egy szövegtípus szokott szerepelni, a leíró jellegű újságcikk; csak az 
újságnyelven belül kimarad például a rövid hír, az elemző, argumantatív cikk, a hosszabb 
narratív szövegek, az utasítások, stb.;

-  a szöveg nehézségét nem lehet előre meghatározni;
-  az olvasás és megértés nem szempont a vizsgán;
-  a fordítás sok nem-nyelvi ismeretet igényel: országismeretet, a világra vonatkozó ál

talános ismereteket és gyakran szakismereteket is;
-  a fordításhoz szótározási készség kell;
-  a fordításhoz fordítási készség kell;
-  ha elsősorban a megértést akarjuk ellenőrizni, akkor olyan megfogalmazásokat is 

elfogadunk, amelyek távol állnak a fordítástól; ha a megfogalmazást is értékeljük, akkor 
igen messze kerülünk az idegen nyelv tudásának, illetve az olvasási készségnek az ér
tékelésétől;

-  a fordítás osztályozása szubjektív; a fordítási hiba nem határozható meg a fordítás 
céljának és címzettjének ismerete nélkül; a tanfordítást szövegszinten nem is lehet érté
kelni;

-  a fordítás negatívan hat vissza a nyelvtanulásra: akadályozza a kommunikációs kész
ség kialakulását, növeli az interferencia hatását; ebben a tekintetben különösen káros a 
kétnyelvű szótár hatása.

A fenti ellenvetések többnyire jogosak. Jogos például az az ellenvetés, hogy ha az ol
vasási készség tesztelése a cél, akkor a jelenlegi nyelvvizsga-fordítás ezt igen egyolda
lúan végzi el: csak egyfajta megértést vizsgál és csak egy bizonyos szövegfajtát használ. 
Ha ezt ki akarnánk küszöbölni, akkor a fordítás egyéb fajtáit (szelektív fordítás, kérdé
sekre válaszolás) kellene alkalmaznunk; ebben az esetben viszont

nem kellene fordításról beszélnünk, hanem az anyanyelv használatáról. A jelenlegi 
vizsgafordítás, ha nem is valódi fordítás, azért még fordítás; a kísérleti szövegértési teszt 
azonban már nem. (22) Ha újra az autóvezetéshez hasonlítjuk a fordítást, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a tanuló vezető városi forgalomban történő vezetése még erősen ha
sonlít a vezetésre, de a gyakorlópályán teljesített rutin gyakorlatai már alig.

A szöveg nehézségének meghatározásával sokat foglalkoztak az olvasási készség ku
tatói, de teljesen kielégítő módszert arra, hogy egy szöveg megértésének nehézségét 
előre meghatározzuk, nemigen lehet találni. Túl sok a változó, ráadásul a fordítási nehéz
ség nem azonos a megértés nehézségével. Magam a szakirodalom és saját tapasz
talataim alapján igen sok időt fordítottam szövegek fordítási nehézségének előzetes 
megállapítására -  változó sikerrel. Teljesen megnyugtató eredményt csak előteszteléssel 
kaphatnánk, ez pedig -  magyar viszonyok között -  aggályosnak tűnik.

A szöveg nehézségének vizsgálatai során arra a következtetésre jutottam, hogy a kö
zépfokú vizsgafordítás ellentmondásos feladat, mert az olvasási készséghez olyan szó
kincsismeretet igényel, amely jóval meghaladja a középfokú beszédkészséghez szük
séges szókincset. Ennek következtében kénytelen a szótárhasználatot engedélyezni. A 
szótár viszont sokszor félrevezeti a tapasztalatlan vizsgázót, másrészt nem ösztönzi a 
szótanulást, harmadrészt lehetetlenné teszi, hogy nyelvtanilag vagy tartalmilag köny- 
nyebb szövegek -  amelyek jobban megfelelnének a középfokú szintnek -  vizsgafeladat
ként szerepelhessenek.

A háttérismeretekkel kapcsolatos panaszokra illik megjegyezni, hogy nem csak a for
dítás igényel háttérismereteket, hanem a megértés is, és ez a probléma az összes szö
vegértést tesztelő módszernél ugyanúgy felmerül. A különbség az, hogy a háttérismere
tek hiánya más típusú olvasási tesztnél jobban rejtve maradhat, mint a fordításnál. A 
Cambridge First Certificate egyik olvasási tesztjében például előfordult a „Department of 
Transport” kifejezés. A feleletválasztós teszt megoldásában ez nem játszott semmilyen 
szerepet, míg a szöveg (szótárhasználat nélkül történő) lefordításánál kiderült, hogy szin
te senki nem tudta, hogy a kifejezés „Közlekedési Minisztériumot" jelent. Alapjában véve 
azonban ezen a területen nincs komolyabb probléma, és nagyon sok esetben, amikor a 
háttérismeretek szerepére hivatkoznak, kiderül, hogy a szöveg a puszta nyelvismeret 
alapján is értelmezhető és fordítható lett volna. (23)

Nyilvánvalóan azt is meg kell gondolni, hogy mennyire akarjuk bizonyos háttérismere
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tek elsajátítását ösztönözni. Ha az adott nyelvtanulási szituációban a kulturális háttér má
sodlagos, akkor valóban valami nagyon semleges szöveget kell választanunk, akármi
lyen módon is teszteljük a megértést. Ilyenkor persze felmerül az a probléma, hogy a 
szöveg vagy tartalmilag olyan könnyű, hogy az adott nyelvtudási szinten nem méri a meg
értést, vagy olyan általános -  nem kultúrspecifikus -  ismereteket igényel, amelyeknek 
ismeretét nem lehet mindenkitől elvárni. A szótárhasználat lehetősége problémát jelent 
az olvasási készség tesztelése szempontjából. Az érem másik oldala az, hogy ha nincs 
a vizsgán fordítási feladat, amelyhez szótári kell, illetve lehet használni, hogyan és mikor 
tanulják meg a vizsgázók a kétnyelvű szótár kezelését? Vagy erre a készségre nincs 
szükség? A vizsgafordítások tanúsága szerint jelenleg sem kielégítő a vizsgázók szótá- 
rozási készsége. Lehet, hogy a szöveg viszonylagos nehézsége az átlagos középfokú 
nyelvtudáshoz képest átlagon felüli szótározási készséget igényel?!

Az nem lenne baj, hogy a fordítás az olvasási és megértési készségen kívül fordítási 
készséget is igényel, ha pontosan meg lehetne határozni, milyen mértékű olvasási és 
milyen mértékű fordítási készségről van szó. Igazi fordítói kompetenciáról nem lehet szó, 
ez viszont megkérdőjelezi azt az érvet, hogy az „életnek' fordítunk. Az utóbbi időben a 
magyar stilisztikai és nyelvhelyességi hibák egyre kivésbé számítanak a fordítás osztá
lyozásában, tehát egyre inkább az olvasási készség tesztelésére szolgál a feladat. Ez 
megint megkérdőjelezi a fordítás értelmét.

A fordítás értékelése régi probléma, és aligha mondhatunk újat ezen a területen. A lé
nyeg az, hogy ha vannak olyan indokok, amelyek alapján a fordítást kívánatosnak tartjuk, 
és ha elfogadjuk azt, hogy az értékelés szubjektív (és esetleg más feladatok biztosítják 
a vizsga egészének objektivitását), akkor a gyakorlott javító tanárok munkájának össze
hangolásával megkísérelhetjük az értékelést objektívebbé tenni. Ez az Idegennyelvi To
vábbképző Központban jelenleg így is történik: a javítás objektivitása eléri a lehetségesen 
elérhető színvonalat, s a mostaninál még objektívebb csak más típusú feladat esetén 
lehetne.

A tanításra való kedvezőtlen visszahatás emlegetése szinte közhellyé vált. A vissza
hatást azonban annak alapján kell megítélnünk, hogy milyen célok elérését tartjuk kívá
natosnak. A fordítás járulékos előnyei egyáltalán nem lebecsülendők, bár lehet, hogy egy 
haszonelvű nyelvtanításba nem férnek bele. A nyelvtanulás egy adott szintjén minden
képpen helye van a fordítás és a szótározás gyakorlásának. A magam részéről úgy látom, 
hogy a középfokú szint valószínűleg túl korai. A fordítással kapcsolatos panaszok rész
ben megalapozatlanok. A fordítási feladat mint a szövegértés ellenőrzésének eszköze 
valóban sokszor tökéletlen, de végül is az utóbbi magába foglalja az előbbit, így a fordítás 
és a szövegértés között igen sok kapcsolat van. Az olvasott szöveg értéséhez elsősorban 
szóismeret szükséges. A szókincs nagysága az a tényező, amely legjobban korrelál a 
szövegértéssel. Ennek megfelelően a szóismeret a fordításban is hasonlóan kiemelkedő 
szerepet játszik. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a fordítások sikertelensége csak rész
ben vezethető vissza a fordítással kapcsolatban felmerülő elvi és gyakorlati problémákra. 
Sok esetben inkább arról van szó, hogy a vizsgázó olvasási készsége (amelyet a fordí
táson keresztül tesztelünk) valóban elmarad beszédkészsége mögött (24). Ezt leginkább 
azok a szószedetek szemléltetik, amelyeket egyes nyelvvizsga-dolgozatokban találunk. 
A vizsgázók által a szótárból kikeresett szavak listáját végigolvasva már kevésbé hihető, 
hogy a fordítás azért nem sikerült, mert valami istentelenül bonyolult, rendkívül sok hát
térismeretet és profi szintű fordítási készséget igénylő szöveget kellett fordítani. Lássunk 
három példát.

A.
extinct, poacher, naturálist, force, plight, trade, ivory, bánd, capture, precious, skull, 

shrink, pást, decade, supply, diminish, soar, shamelessly, seize, transit, smuggling, pre
mier, ofíicial, store, warehouse, ambassador, tusk, baggage, catch, slaughter, conventi- 
on, endanger, species, suppose, block, require, shipment, ignore;

B.
jumbo jet, sheer, bulk, improbable, leviathan, haul, though, familiar, airborne, shape, 

decade, production, deliver, giant, reputation, turbulent, tremendous, strength, enable, 
structural, movie, testimonial, quality, managing, damage, badly, collision, maidén flight, 
anniversary, rely, basic, identical
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C.
sheer, bulk, leviathan, haul, stay up, shape, deliver, all bút, giant, reputation, ride, tre- 

mendous, strength, enable, puli out of, smash, light, seventies, movie, acted, testimonial, 
sfictional, stewardess managing, collision, anniversary, maidén, crew, rather than, rely,
even

A dőlt betűvel szedett szavakat a középfokon vizsgázónak véleményem szerint sem
miképpen sem illett volna a szótárból kikeresnie, de a nem dőlt betűs szavakról is lehetne 
vitatkozni, hogy felismerési szinten hozzátartoznak-e a középfokú nyelvtudáshoz. Min
denesetre ezek a szószedetek arra utalnak, hogy a vizsgázók szóismerete olyan ala
csony fokú, hogy szótár nélkül egyáltalán nem értenék a szöveget, és más típusú olvasási 
tesztben sem érhetnének el jó eredményt.

Összegezve az elmondottakat az a véleményem, hogy az idegen nyelvről magyarra 
történő fordítás önmagában nem rossz és vizsgafeladat, sőt egyes fajtái közvetlenebben 
és adekvátabban tükrözhetik a megértést, mint más módszerek. A középfokú nyelvvizs
gán azonban nem ezek a fordításfajták szerepelnek. A gazdaságos és kvalifikálható 
értékelés nehézségei ugyancsak megnehezítik a fordítás vizsgafeladatként való hasz
nálatát. Meggondolandó, hogy csak az az egy fordításfajta jöhet-e szóba, amit jelenleg 
a nyelvvizsgán alkalmaznak. Középfokon, ahol nem igazán várható el igazi fordítási kom
petencia, inkább az olyanfajta fordítási feladatokat lehetne alkalmazni, amelyek tulajdon
képpen nem a fordítás, hanem az anyanyelv használatának kategóriájába tartoznak, így 
például egyes szavak vagy mondatok szelektív fordítását. Sajnos, a nyelvvizsga jelenlegi 
másik szövegértési feladata nem funkcionál a szótárhasználat engedélyezése és a ter
jedelem merev korlátozása miatt. Meggyőződésem, hogy szótárhasználat nélkül, válto
zatos szövegtípusokkal, anyanyelven feltett kérdésekkel, alapos kísérleti fejlesztéssel 
nagyon jó teljesítményt nyújthatna -  talán jobbat, mint a legtöbb közismert szövegértési 
teszt.

Lehet-e a fordítást tanítani és tanulni?

Gyakran elhangzik az az érvelés, hogy a fordítást nem lehet tanulni és tanítani. Ez bi
zonyos mértékig igaz: a fordítás nem mindig van szinkronban a nyelvtudással, van vala
milyen „fordítói érzék." A tetszetős általánosítások azonban mindig csak részben igazak. 
Gyakran halljuk például azt is, hogy „irodalmat fordítani nem lehet"; a valóságban azon
ban tele vannak a könyvesboltok és könyvtárak fordításirodalommal.

Először is ismét különbséget kell tennünk a fordítás különböző fajtái között. A tanfor
dítás azon változatai, amelyeket az „anyanyelv használata" kategóriába soroltunk, nem 
igényelnek tanítást, mivel nem a fordítási készség fejlesztését, hanem a nyelvtanulást 
célozzák. Tehát ismét csak az idegen nyelvről magyarra történő fordításról beszélünk.

A fordítás első fázisa a megértés; ha tehát az olvasott szöveg megértési készségét 
fejleszteni tudjuk, akkor a fordítási készséget is fejleszthetjük. Az olvasási készség fej
lesztésének legegyszerűbb módja pedig az, ha tanuljuk a nyelvet. Alderson és Urquhart 
szerint, ahogy a szöveg nyelvi vagy tartalmi nehézsége növekszik, olyan mértékben nő 
a nyelvi tudásszint szerepe a sikeres olvasásban. (25) Erről a fordítással kapcsolatban 
sem feledkezhetünk meg. A nyelvtudáson belül az olvasásban (és következésképpen a 
fordításban) a szóismeretnek van kiemelkedő szerepe. Ezért hiányolom az állami nyelv
vizsga olvasási tesztjéből a szókincstesztet, amely megbízható, objektív módon egészí
tené ki a szövegértési vagy fordítási feladatokat.

Az olvasáshoz szükséges egyéb készségek gyakorlása -  az ismeretlen szavak jelen
tésének kitalálása a kontextusból, a szövegkohézió felismerése, a lényeges információk 
meghatározása, a szövegben ki nem mondott információk kikövetkeztetése, szerző 
szándékainak értékelése -  ugyancsak segíthetik a fordítási készség kialakulását. Az ol
vasási készség fejlesztésére számos könyv kapható és egy sor hasznos gyakorlattípus 
áll rendelkezésre.

Természetesen ha ténylegesen a fordítási készséget akarjuk kialakítani vagy fejlesz
teni, akkor ennél valamivel többre van szükség. A fordítási érzéket nem taníthatjuk, de 
taníthatjuk a szótározási készséget, bizonyos technikai jellegű szabályokat, és általános
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fordítási elveket. Mindezeken túl pedig egyszetűen gyakoroltatnunk kell a fordítást. Ez 
természetesen időt vesz igénybe, és ha nincs időnk, mert alapvető nyelvismeretek taní
tásával vagyunk elfoglalva, akkor nem célszerű fordítási eljárások gyakorlására veszte
getni az időt. A fordítási problémák egy jelentős részéről később úgyis kiderül, hogy a 
nyelvtudás hiányosságaiból adódtak. A „Fordítás az angol nyelwizsgári’ c. könyv tartal
maz ugyan egy „A fordítás nyelvtani problémái c. fejezetet, de valójában kétséges, hogy 
vannak-e a fordításnak nyelvtani problémái, ha az idegen nyelvet jól tudjuk. Lehet fordítani 
azért, mert értünk valamit, és lehet fordítani azért is, mert meg akarunk érteni valamit. Az 
utóbbi azonban nem fordítás, hanem szemantizálás: az anyanyelv segítségével próbáljuk 
értelmezni a szöveget. Ha itt tartunk, illetve tanítványaink itt tartanak, akkor valószínűleg 
túl korai az időpont a fordítási készség gyakorlását elkezdeni; maga a nyelvtudás szorul 
fejlesztésre, és erre a fordítás nem a leggazdaságosabb eszköz. Mielőtt tehát elkezde
nénk a fordítást tanítani, célszerű, ha a tanulók olvasási készségét és szókincsét külön
böző tesztekkel (példáu. TOEFL) felmérnünk.

Milyen általános fordítási elveket és technikai jellegű szabályokat érdemes megtaní
tanunk? Olyan általános elveket például, hogy mi a fordítás célja, kinek fordítunk, milyen 
fajta jelentések vannak (denotatív és konnotatív), megengedhető-e az információvesz
teség, hogyan lehet a veszteséget kompenzálni. Ezeket az elveket a haladó nyelvtanulók 
már maguk is tudják, és inkább csak tudatosítanunk kell bennük őket. Ugyanúgy hasznos 
lehet néhány alapvető fordítási művelet tudatosítása is.

Általános elvként elmondhatjuk például azt is, hogy a fordítások mindig hosszabbak 
az eredeti szövegnél. A fordításban a szemantikai viszonyoknak explicitebbnek és konk
rétabbnak kell lenniük, mint az eredetiben, és ehhez több szó kell: kötőszavakat kell be- 
toldanunk, a nominális szerkezeteket mellékmondatokra kell bontanunk, az elliptikus 
szerkezeteket ki kell egészítenünk.

Ugyancsak általános elvként ismertethetjük, hogy a szöveg értelme egyes részletek 
fordításának akaratlan vagy szándékos „félrefordítása” ellenére változatlan maradhat. Er
re külön gyakorlatot is végezhetünk azzal a címmel, hogy „lássuk, mennyi félrefordítást 
bír el ez a szöveg!' Ez a gyakorlat minden magyarázatnál többet mond arról, hogy mi a 
különbség szöveg- és mondatfordítás között. így lett Richard Coeur-de-Lion-ból Hódító 
Vilmos az egyik órán egy olyan szöveg fordításában, amely arról szólt, hogy a középkori 
uralkodók nevét, például Richard Coeur-de-Lionét, általában minden európai nyelvre le
fordították. A szöveg szempontjából teljesen közömbös, hogy a példaként megadott név 
ugyanaz-e, mint az eredeti szövegben szereplő példa.

Á fenti példa átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tehetjük a fordítást érdekessé. 
A fordítás kód-orientált, tudatos, ill. tudatosító jellegű tevékenység, és ebben szükség
szerűen eltér a szokásos kommunikatív gyakorlatoktól, de nem térhet el az érdekesség 
és a változatosság követelményét illetően. Ezt a felismerést tükrözik azok a fordítási gya
korlatok, amelyeket az utóbbi évek szakirodalma ajánl. Általában célszerű arra törekedni, 
hogy az írásbeli fordítás helyett, illetve mellett több legyen a szóbeli fordítás, az össze
foglalás, a késleltetett fordítás és a kérdésekre való válasz. Mindezek nemcsak változa
tosabbá teszik a fordítást, hanem a szószerinti fordítás leküzdésében is segítenek. A pár- 
és csoportmunka különböző változatait a fordítási munkában is lehet alkalmazni. Általá
nos tendencia a rövidebb, illetve feldarabolt szövegek fordíttatása, a fordításnak más te
vékenységekkel való összekapcsolása.

Nagyon hasznos módszernek tartom azt, hogy idegen nyelvű feleletválasztós olvasási 
teszttel ellenőrzött szöveg egyes részeit lefordíttatjuk. A feleletválasztós teszttel nemcsak 
ellenőrizzük a szöveg értését, hanem segítjük is, mivel ráirányítjuk a figyelmet bizonyos 
összefüggésekre, illetve a főbb információkra, így a második feladatban, a fordításban a 
tanuló ezekre már jobban figyel. A feleletválasztós teszt megoldásának idegen nyelven 
történő megbeszélése a fordítást összekapcsolja más tevékenységekkel.

Jó módszer a feldarabolt szöveg egyes részeinek különböző tanulókkal való fordítta
tása, és a fordított részletek szöveggé történő összedolgozása. A szövegösszefüggés
sel, az utalásokkal, a szöveg szervezésével kapcsolatban a tanulók itt nagyon fontos is
mereteket szerezhetnek.

Fontos, hogy a fordítási gyakorlatot megfelelően előkészítsük. Az előkészítő gyakola-
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tok közé tartozhat a fordítandó szöveg témájának szóbeli megvitatása, egyszerűbb, azo
nos témáról szóló szövegek elolvastatása, bizonyos nyelvtani és lexikai elemek gyakor
lása, a szövegben előforduló kohéziós eszközök áttekintése (27). Haladó szinten a hiva
tásos fordítóképzésben gyakran alkalmazott módszerek is számba jöhetnek, mint például 
megjelent fordítások tanulmányozása, fordított szöveg visszafordítása, saját fordítás egy
bevetése megjelent fordítással, a fordítási nehézségek elemzése fordítás nélkül, egyes 
részek fordítása, ugyanazon szöveg különböző fordításainak egybevetése, háttéranyag 
olvasása a fordítás előtt, ugyanazon nyelven azonos témáról szóló különböző stílusú le
írások összehasonlítása, szöveg fordítása jegyzetek alapján, közmondások és metafo
rák fordítása, korábbi fordításaink újraírása.

Kinek kell fordítást tanulnia?

Középfokú nyelvvizsgán, ahol a vizsgázók nyelvi szintje még mérsékelt, és a fordítá
sokat inkább a szövegértés szempontjából értékeljük, mint fordításként, és a szövegek 
nehézsége nincs szinkronban az egyéb készségek által igényelt tudással, a fordítás nem 
feltétlenül megtartandó feladat; más szóval, nem mindenkinek kellene fordítást tanulnia. 
Ez nem zárja ki a vizsgán az anyanyelv használatát, például szelektív fordítás formájá
ban. Felsőfokon azonban sokkal reálisabb az a lehetőség, hogy a vizsgának fordításként 
értékelt fordítási komponense is legyen. A tanárképzésben, függetlenül attól, hogy meny
nyire fogja a leendő tanár a fordítást mint módszert alkalmazni, igencsak szükség van a 
fordítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésére. Ez nemcsak azért hasznos, 
mert ezzel válik a tanár módszertani felkészültsége tökéletessé, hanem azért is, mert az 
idegennyelvszakos tanárok -  legalábbis időnként -  kénytelenek fordítani is, és nem ár
tana, ha az alkalmi fordítások színvonala javulna.
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Tendenciák az elmúlt évek 
nyelvoktatásában

IMRE ANNA

Az európai integrációs folyamat bár nem intézett közvetlen „kihívást” az egyes 
érintett országok oktatási rendszerei számára -  a Maastrichti Egyezmény nem 
tartalmaz kötelező érvényű oktatással kapcsolatos intézkedést, csupán javasla
tokat-eddigi észrevételek szerint az oktatási szféra mégis érzékenyen „válaszol": 
a központi intézkedések „felülről" és a spontán kezdeményezések „alulról” egya
zon irányba mutatnak. Jó példa erre a nyelvtanulás expanziója. Az idegennyelv
ismeret fokozódó jelentősége a EC tagországok számára nyilvánvaló, s melegen 
támogatott mind „felülről” -  nemzetek feletti programok révén (Lingua), a nemzeti 
oktatásügy keretein belül központi támogatással -  mind „alulról", az iskolák, s az 
iskolahasználók részéről.

Bevezetés

A nyelvtudás fontosságának növekedését Európa nyugati felében jelzi a tény, hogy
1989-ben Hollandiában maga az oktatási és tudományos miniszter szorgalmazta az an
gol nyelvű oktatás kiterjesztését a holland felsőoktatásban. Hogy ez nem csupán minisz
teri fantázia terméke, hanem társadalmi igényeket is tükröz, arra enged következtetni az 
angol nyelv oktatásának terjedése az alapfokú és a középfokú oktatásban, s az angol 
nyelvű iskolák terjedése Hollandiában.

A nyelvoktatás expanziója az érintett országokban politikai, elsősorban oktatáspolitikai 
kérdés: a feladat elsősorban az oktatási rendszerre hárul. A nemzetállami határok kiala
kulását követően az elsődleges feladat a határokon belül a zökkenőmentes kommuniká
ció kialakítása érdekében kialakítandó nyelvi egységesítés (nemzeti nyelv, anyanyelv) 
elsősorban az iskolarendszer feladata volt. Ma az egységes Európa kialakulásánál is az 
elsődleges feladat egyfajta nyelvi egységesítés, illetve az idegennyelvtudás, a nagy nyel
vek, a második, harmadik nyelvként tanult nyelvek egységesítése -  ez ma szintén az 
iskolarendszer feladata. Ezúttal azonban némileg bonyolultabb a helyzet, mivel az egy
séges Európában nem egy, hanem több hivatalos nyelv létezik, az első számú nemzetek 
feletti nyelv, a „lingua franca" pozíciójáért több nagy nyelv áll versenyben egymással (1). 
A nyelvek közti versenyt minden valószínűség szerint az egyes nyelvek „piaci értéke” 
dönti el a nagyobb nyelvek, az angol, német, francia között.

Magyarországon e kihívás szintén érzékelhető: az idegen nyelvtudás a „piacon” régóta 
keresett tudásfajta, a határok megnyitása, Európa felé való nyitás, a rendszerváltás óta 
azonban különösen felértékelődött. A kommunikációképes nyelvtudás ma komoly el
őnyöket jelenhet, komoly előnyökkel jár, igazi „tőkét" jelent a munkaerőpiacon, a tovább
tanulásnál, de a mindennapi életben is. Ma, a munkanélküliség terjedése közepette az 
elhelyezkedési lehetőség, ráadásul a jó fizetés nyelvtudással szinte biztosítottnak látszik, 
a korlátozások nélküli utazási lehetőségekkel, a külföldi ösztöndíjak megnövekedett szá
mával, a külföldi munkavállalási lehetőségekkel, a hazai vegyesvállalatok terjedésével a 
nyelvoktatás ugyancsak kulcsfontosságú lett.

Néhány éven belül azonban a nyelvtudás várhatóan már nem sajátos „tőkét” jelent a 
munkaerő-, vagy az oktatási, tudományos piacon, hanem sokkal inkább ennek hiánya 
jelent majd behozhatatlan hátrányt mindazok számára, akiknek nem volt módjuk időben
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elsajátítani. S akiknek nem volt módjuk erre, csak jóval nagyobb erőfeszítések árán jut
hatnak el Európába. Az alábbiakban elsősorban arra keressük a választ, hogy hogyan 
reagált az oktatási rendszer a nyelvtudás, a nyelvoktatás iránti igények növekedésére, 
milyen fontosabb tendenciák ragadhatok meg e téren, s végül felvázolunk néhány való
színűsíthető összefüggést e tendenciák hátterét és következményeit illetően.

Változások a nyelvoktatásban: tendenciák

Az idegennyelv-oktatás iránti igények nagymértékű megnövekedése még a nyolc
vanas években kezdődött, ekkor azonban még elsősorban a nyelvoktatás piacán, a 
nyelviskolák számára jelentett komoly felfutást. Az oktatási rendszerben a Művelődési 
Minisztérium rendelete az 1989/90-es tanévtől törölte el az orosz kötelező oktatását és 
tette lehetővé az idegen nyelvek szabad választását megfelelő feltételek mellett. A sza
bad nyelvválasztás lehetővé tétele mellett egy másik, az iskolarendszeren belülről érke
zett kihívás tovább növelte az idegen nyelvek oktatása iránti igényeket: a művelődési és 
közoktatási miniszter egy 1989-es rendelete lehetővé tette, hogy a nyelvvizsgával ren
delkező tanulók mentesüljenek az idegennyelv további tanulása alól, év végén és az 
érettségin jeles osztályzatot kapnak. Ehhez járult a felsőoktatásban a felvételi gyakorlata 
az utóbbi években: a nyelvvizsga pontértéket jelent a felvételinél. (A nyelvvizsgát a mó
dosított 3/1980/X.25./MM rendelet értelmében 14 kor felett bárki leteheti).

A fenti kihívások következményeképpen az iskolarendszerben gyors változások indul
tak meg a nyelvoktatás területén. E folyamatot mutatja be másutt, az angol nyelv terje
dése kapcsán Medgyes Pe'feris (2), itt e folyamat vázlatos bemutatására szorítkozunk, 
kiemelve egy eddig nem tárgyalt vonatkozását: a változások területi jellemzőit.

Az iskolarendszerű nyelvoktatás „szerkezetváltása" és terjedése a várakozásokat 
meghaladó mértékben indult be, s jelentős mára az iskolarendszerben. A folyamat nincs 
központilag szabályozva sem a választandó nyelv, sem a javasolt óraszám tekintetében, 
eredménye ennélfogva sokkal inkább a szülői igényeknek s az iskolai lehetőségeknek, 
semmint a központi elképzelések megvalósulásának tudhatóak be.

A folyamat leglátványosabb eleme az oroszul tanulók számának rohamos csökkenése
1990-től, s ezzel párhuzamosan a nyugati nyelvet tanulók számának növekedése minden 
iskolatípusban, minden iskolafokozaton. Mégis, abban, hogy milyen gyorsan csökken az 
oroszul tanulók száma, illetve hogy milyen nyelv kerül a helyébe, már nagy különbségek 
vannak iskolai fokozatok, iskolatípusok közt, sőt településtípusok és területi elhelyezke
dés szerint. Az orosz helyébe rohamos gyorsasággal két nagy nyelv, az angol és/vagy a 
német lépett -  az általános iskolában két év alatt megkétszereződött mindkét nyelv ta
nulóinak száma (1. táblázat). Az általános iskolában mindazonáltal a nyugati nyelvet ta
nulók közt inkább a német van túlsúlyban. Ez nagy valószínűséggel nem egyértelműen 
az igények, a német nyelv iránti nagyobb kereslet következtében alakul így az általános 
iskolákban, valószínűbb, hogy erősen befolyásolják e helyzetet a meglévő adottságok, 
a nyelvtanításnak megnyerhető tanárok nyelvtudása.

nyelv
1990/91 1992/93

tanulók száma % tanulók száma %

angol 107799 14,1 224024 31,6

francia 7864 1,0 12122 1,7

I német 165923 21,7 325408 45,9

orosz 476286 62,2 138249 19,5

1. táblazat
Idegen nyelvet kötelezően tanulók számának és arányának alakulása az általános iskolában (3)
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A középiskolában a helyzet a két nagy nyelv között kiegyenlítettebb, a gimnáziumban 
egyértelműen az angol került erősebb helyzetbe, a szakközépiskolában a két nagy nyelv 
egyenlő súllyal szerepel (2. táblázat), a felsőoktatásban ismét az angol van egyértelműen 
domináns helyzetben.

Gimnázium Szakközépiskola

Tanulók száma % Tanulók száma %

oroszul 33080 24,2 23577 12,7

angolul 94083 68,8 77149 41,4

franciául 20307 14,8 9073 4,9

németül 72159 52,8 76763 41,2

Összes tanuló 136729 186225

Megjegyzés: a %-összeg 100 felett van mivel a középiskolában a tanulók egynél több 
nyelvet tanulnak.

2. táblázat
Idegen nyelvet tanulók számának és arányának alakulása a gimnáziumban

és a szakközépiskolában 1992/93

Az oktatási formák különbségei mellett jelentős a tanult nyelvek szerkezete esetében 
a tanulók számának területi, regionális megoszlása. Ez az általános iskolai adatok tanú
sága szerint az orosz nyelv esetében erősen összefügg az egyes országrészek fejlett
ségével: 1990-ben, s még 1992-ben is az elmaradott országrészekben találhatók átlagon 
felüli számban orosz nyelvet tanulók. Abban, hogy az orosz fokozatos kiszorulásával mi
lyen nyelv lép a helyébe, szintén jelentős különbségek vannak területileg. Az angol nyelv 
oktatása két megyében, Budapesten és Csongrád megyében volt az országos átlag felett 
mindkét évben , az országos átlag alatt azokon a területeken, ahol vagy még az orosz 
(pl. Szabolcs-Szatmár), vagy a német nyelvet tanulók aránya volt magasabb. A német 
nyelv az országos átlag felett azokban az országrészekben volt mindkét évben, ahol a 
szomszédos Ausztria közelsége miatt a német nyelv jelent komolyabb „tőkét", érvénye
sülési lehetőséget a mindennapi életben.

A jelentős regionális különbségek a nyelvoktatásban az egységes központi szabályo
zás hiányának következményeképpen az egyes nyelvek iránti különböző keresletet, az 
egyes nyelvek különböző „piaci” helyzetét mutatja egyfelől, ill. a lehetőségeket, a meglévő 
nyelvtudást, az elérhető nyelvtanárok különbségeit másfelől, aminek eredményeként 
más nyelvet tanulhatnak a tanulók nagyobb eséllyel Szombathelyen és Salgótarjánban. 
A nyelvoktatás jelentős területi különbségeit, helyenkénti egyoldalúságát feltárja két vá
rosi esettanulmány a nyelvoktatási kínálat alakulásáról, szerkezetéről (3), s az Észak- 
Dunántúlon vonatkozásában tárgyalja Fülöp József is (4).

A regionális különbségek szembeszökővé teszik az ország más, régóta fennálló terü
leti különbségeit, a nyelvoktatás különbségei felszínre hozzák az ország más mutatók 
mentén mutatkozó különbségeit is: a központi körzet (elsősorban Budapest) hagyomá
nyos fölényét minden vonatkozásban, mellette a Dunántúl az ország többi régiójához vi
szonyított kedvezőbb helyzetét, az ország kettészakítottságát, a keleti és a nyugati rész 
közötti szakadékot, valamint az innovációs folyamatok keleti irányultságát.

A központi körzet kiugrása az angol nyelv esetében szemléletes, a Dunántúl előnye a 
német nyelvterületén egyértelmű. Az ország keleti és nyugati része közti határvonal men
tén hűzódik a határ a nyelvoktatásban is: az ország keleti részében tanultak mindkét év
ben az országos átlag feletti arányban oroszul az általános iskolai tanulók (1992-ben még 
a tanulók fele tanult oroszul -  mikor az országos átlag már csak 19,5%). Ezen térségek 
hagyományosan meglévő különbségei az elmúlt évek során a piaci folyamatok hatásá
nak fokozottabb érvényesülése révén felerősödtek, a köztük lévő törésvonalak elmélyül
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tek a gazdaság átstrukturálódása, elsősorban a külföldi tőkebehozatal és a munkanél
küliség egyenlőtlen területi megjelenése következtében (5).

A kihívásra, amit a szabad nyelvválasztás jelentett az oktatási rendszer számára ezen 
országrészek különböző „készenléti állapotból” különbözőképpen tudtak válaszolni: le
gelőbb, még 1990-ben Győr-Sopron megyében ugrott meg (40% fölé) a németül tanulók 
száma, legkésőbben az ország keleti része tudott nyugati nyelvek oktatására átállni: a 
legtovább Szabolcs-Szatmár megyében tanultak-tanulnak oroszul az általános iskolai ta
nulók. A folyamat területi terjedése, ennek különbségei ezáltal tulajdonképpen leképezik 
az ország egyenlőtlen területi fejlettségét, s a kulturális minták nyugat-keleti irányú hala
dását is.

Központi szabályozás híján, a helyi kezdeményezéseknek, igényeknek megfelelően 
beindult nyelvoktatás terén várhatóan nagy területi különbségek fognak fennmaradni a 
jövőben, az orosz nyelv kiszorulása után is. Idővel ezen területi különbségek problémát 
is okozhatnak, mivel megnehezítik területi mobilitás esetén az iskolázás folytonosságát.

A nyelvoktatás szerkezeti átalakulása mellett jelentős mértékű a nyelvi órák számának 
mennyiségi növekedése is az oktatási folyamatban. E mennyiségi növekedés sem köz
pontilag irányított folyamat, inkább szülői, iskolai kezdeményezés következménye, s 
megjelenik mint korábbi életkorban induló, magasabb óraszámban történő nyelvoktatás 
az egyes iskolákban, mint a nyelvoktatás kísérleti modelljeinek terjedése (kéttannyelvű 
oktatás), vagy a nyelvoktatás terjedése olyan iskolatípusokban, amelyekben eddig nem 
volt egyáltalán, vagy jelentős súllyal jelen: Ma általánosan a 4. osztályban kezdődik a 
nyelvoktatás, de számos helyen ennél is korábban, az 1-2. osztályban vagy az iskolai 
oktatást is megelőzően, az óvodában kezdődik. A nyelvtanulásra fordított óraszám az 
általános iskolában heti 2-3 óra, számos iskolában tanítanak nyelvet azonban ennél jóval 
magasabb óraszámban. A gimnázium mellett a nyelvtanulás egyre elterjedtebb a szak
középiskolai oktatásban, s megjelenik egyre több szakmunkásképző intézményben. A 
80-as évek végén indult kéttannyelvű középiskolai oktatás is megjelent mára néhány ál
talános iskolában és szakközépiskolában, s legutóbb megjelent egy új képzési tartalom
-  a szaknyelvi oktatás -  is egyes szakközépiskolákban és a felsőoktatásban. Az idegeny 
nyelv-oktatás látványos expanziója nagymértékben megnöveli az óraszámot, s ezzel 
a nyelvoktatás tanárigényét is a pusztán csak átképzendő orosztanárok számához 
képest.

A nyelvoktatás látványos expanziója, mennyiségi növekedése, valamint gyors szerke
zeti átalakulása egyelőre eltakarja az esetleges minőségi problémákat, ami ugyanakkor 
újratermelheti a nyelvtudásban tapasztalható hiányt. A minőséget nem könnyű ma meg
ítélni, de mivel messze nincs még az igényeknek megfelelő számú nyelvtanár az oktatási 
rendszerben, valamit talán elárul a változások minőségi oldaláról a tanárellátottság szám
bavétele. A nyelvtanárellátottság a legkritikusabb pont a nyelvtanításban, aminek követ
keztében a szabad nyelvválasztás több helyen csak vágyálom marad, másutt is csak 
nagy kompromisszumok árán megvalósítható folyamat. A képesített nyelvtanárok 
száma még messze elmarad az igényektől, ezt jelzik a nyelvtanárellátottság adatai 
(3-5. táblázat).

A szaktanári ellátottság a középiskolában jóval kedvezőbb, mint az általános iskolában. 
Mindkét iskolafokozaton a német tanárok vannak a nyelvet tanulók számához mérten a 
legkevesebben.

A tanárhiányt a fentiek miatt még jó ideig nem lesz mód felszámolni: átmeneti megol
dások hidalják át a tanárhiányt: „tanárexport’’ egyfelől, azaz angol anyanyelvű tanárok 
önkéntes 1 -2 évi magyarországi szolgálata, ill. a megfelelő végzettség nélkül, nyelvvizs
gával vagy főiskolai diplomával középiskolában tanító tanárok alkalmazása másfelől. A 
szakképzett tanárokkal való ellátottság különbségei, azaz a minőségi különbségek sem 
egyenletesen oszlanak azonban el az iskolarendszerben: a szaktanárellátottság a nyelv- 
oktatásban nagyon különböző az egyes településtípusokon. A szakszerűen ellátott órák 
mutatója, amely országosan az egyes nyelvek iránti kereslet-kínálat közti különbséget is 
jelzi, a települési hierarchia alján, a kisebb falusi iskolákban a legkedvezőtlenebb (6. táb
lázat).
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J Idegen nyelv szakos tanárok 1992

Nyelv Általános iskola Középiskola

fő % fő %

| angol 1241 9,7 1278 19,6

| német 1484 11,6 987 15,2

francia 168 1,3 375 5,8
■--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

orosz 7499 58,4 1343 20,6

| egyéb 461 3,6 535 8,2

3. táblázat
A nyelvtanárok száma és nyelvenkénti megoszlása az általános és középiskolában 1992/93-ban

Idegen nyelv szakos 
tanárok száma

Egy idegen nyelv szakos 
tanárra jutó nyelvtanulók száma

angol 1241 180,5

német 1484 219,3

francia 168 72,2

orosz 7499 18,4

4. táblázat 
Általános iskola

Idegen nyelv szakos 
tanárok száma

Egy idegen nyelv szakos 
tanárra jutó nyelvtanulók száma

angol 1278 134,0

német 987 150,9

francia 168 78,3

orosz 7499 42,2

5. táblázat
Középiskola

Mivel a nyelvoktatás szerkezetváltása és expanziója egyidejűleg megy végbe, a meg
felelő számú szakképzett nyelvtanárok hiánya még egy ideig nehezen oldható meg, a 
fenti minőségi különbség még sokáig fennmaradhat.

Változások a nyelvoktatásban: okok és következmények

A nyelvoktatásban végbement változások nagyon gyorsan következtek be, különösen 
ahhoz mérten, hogy az oktatási rendszer, az iskolák, tanárok nagy része nem volt felké
szülve ilyen ütemű változásra: nem volt kellő számú szakképzett nyelvtanár, nem volt 
tapasztalat, módszer, tananyag stb. A bekövetkezett változások ugyanakkor nemcsak 
gyorsak voltak, de „divergáltak” is: két eltérő irányba, az angol ill. a német nyelv irányába 
tolódtak az ország egyes területein: mást tanítanak ma nagy valószínűséggel a nyelvórán 
az ország nyugati felében és központi részén. Mi magyarázza a változások példátlan üte-
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| Szakszerűen ellátott idegennyelvi órák az általános iskolában 1992/93.

% ebből: községek

orosz 93,8 56,4

angol 74,6 48,6

német 66,3 69,4

francia 89,5 89,2

6. sz. táblázat
Szakszerűen ellátott idegennyelvi órák az általános iskolában 1992/93.

mét és az eredmények e sokszínűségét? Nyilvánvalóan a nyelvoktatás iránti nagymér
tékű és szerkezetében az ország egyes részein igen eltérő kereslet, amelyet nem ellen
súlyoz központi egységesítő szabályozás. Hogy a kereslet ilyen mértékben meghatároz
hatja a nyelvoktatás helyzetét és alakulását, annak oka már nem csupán a nyelvoktatás 
liberális szabályozásában keresendő, hanem az oktatásügy terén végbement változások 
egészében: az irányítási, a finanszírozási rendszer változásaival, a tantervi változások
kal, s a demográfiai helyzettel.

A demográfiai változások különösen az általános iskolát érintik érzékenyen: a 80-as 
évek közepétől a tanulók száma csökkenésnek indult, s mind a mai napig tart. Ez a hely
zet nemcsak az esetlegesen bezárni, vagy tanárainak egy részét esetleg elbocsájtani 
kényszerülő iskolák számára lehet kritikus, de az ezzel nem fenyegetett iskolák számára 
is, mivel anyagi helyzetük a jelenlegi, 1991-ben bevezetett fejkvótás finanszírozási rend
szer miatt erősen függ a tanulók létszámától. Ez a helyzet versenyre készteti az egyes 
iskolákat, ha nem akarnak alulmaradni a tanulókért vagy a forrásokért folytatott küzde
lemben. A helyzetre az iskolák piaci viselkedéssel reagálnak -  ezt a szerkezetváltó isko
lák kapcsán kimerítően tárgyalja Liskó Ilona (6). Az iskolák az új helyzetben többnyire 
úgy igyekeznek „felülmaradni”, hogy az iskolahasználói, a szülői igényeket minél telje
sebb mértékű kielégítésére törekszenek, sőt adott esetben próbálnak ezeknek elébe 
menni. Az iskolák mozgaástere ehhez elég tág: oktatási programjaik kialakításánál nagy
fokú autonómiával rendelkeznek, központi elképzelés, szabályozás nem korlátozza. 
Több lehetőség is kínálkozik számukra az oktatással szembeni igények minél teljesebb 
kielégítésére: a középiskolák számára elsősorban a korai szelekció, az általános isko
láknak a nyelvoktatás vagy más speciális oktatás, tagozat kínálkozik. A jobb iskolák ezen 
felül ugyanezek eszközök -  speciális oktatási programok kínálata, szerkezetátalakítás -  
segítségével kedvező esetben, kellő számú jelentkező esetén meg is szűrheti tanulóit 
felvételi vizsga segítségével, jobb tanulmányi, továbbtanulási eredményeket biztosítva 
ezzel iskolai szinten is.

A kizárólag a helyi kereslettől és kínálattól függő nyelvoktatás következményét közt 
tárgyalhatóak olyan különbségek is, mint a területi, az Iskolák közti ill. a tanárok közti kü
lönbségek. A területi különbségek léte az oktatott nyelvek szerkezetében, azaz az angol 
és a német nyelv versenye az orosz nyelv kiszorulását követően szintén a piaci viszonyok 
uralmának tudható be: mivel központi szabályozás nem határozza meg az orosz helyébe 
lépő, kötelezően oktatandó nyelvet, ebből a szempontból is egyedül a helyi szinten ki
alakult piaci viszonyok alakítják a nyelvoktatás helyzetét. A különbségek együttjárása és 
hierarchizálódása különösen az általános iskolák esetében szembetűnő. Ma is érvényes 
megállapítás, miszerint az általános iskoláknak sok helyen egyik legmegbízhatóbb mi
nőségi mutatója, hogy ki (szakképesítéssel rendelkező, vagy azzal nem rendelkező ta
nár) és milyen idegen nyelvet oktat az iskolában (7). A gimnáziumok esetében a színvo
nalbeli különbségek mutatója a felsőoktatásra való felkészítés eredményessége, a fel
vettek aránya, ill. ma már a nyelvvizsgát tettek aránya lehet.

A nyelvtanárok hiányának következtében a különbségek az iskolán belül, a tanárok 
közt is érezhetőek. A gazdasági szféra elszívó hatásának következtében a nyelvtanárok 
száma az oktatási rendszerben a nyelvtanári képzés expanziójának ellenére sem növek
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szik a várt mértékben. Ezért az iskolák, versenyképességük megőrzése érdekében vagy 
szakmai, vagy anyagi áldozatot kénytelenek hozni. Egyfelől, nyelvet oktató tanárok szak
mailag nehezen minősíthető szinten oktatnak sok helyen, másfelől, képzett nyelvtanárok, 
hogy az iskolákban maradjanak tanítani, éppenséggel igen kedvezményezett helyzetben 
vannak. Nem egyedi eset: a nyelvtanárokat vagy eleve F kategóriába sorolta az egyik 
budapesti általános iskola igazgatója, vagy más módon oldotta meg, hogy fizetésük 5- 
6000, esetenként 10.000 Ft-tal is több legyen kollégáiknál. A helyzetből sok helyen adódik 
bérfeszültség a tanári karban, többnyire azonban a tanárok kénytelen-kelletlen tudomá
sul veszik, hogy „a nyelv, a nyelvtanár hozza be a gyerekeket az iskolába, a fizika-biológia 
szakos tanár is ezeket a gyerekeket tanítja, ezekből él.”

A nyelvoktatás terén megmutatkozó lényegesebb változások -  a szerkezetváltás, az 
expanzió-mind abba az irányba mutatnak, hogy a közeljövőben, egy Európa felé nyitódó 
országban a fiatalok már jó eséllyel bírnak arra, hogy kommunikációképes, piacképes 
nyelvtudást sajátítsanak el a közoktatás rendszerén belül, s ezzel nagyobb mozgásteret 
nyerjenek az oktatási szférán belül, valamint a munkaerőpiacon az ország határain belül 
és kívül is. A jelenleg még létező, jellegzetes különbségek -  azonban a „szerkezetváltás” 
különböző üteme, a tanárellátottság különbségei s ebből következően a sejthető minő
ségi különbségek -  az oktatási rendszerben amúgy is meglévő minőségi különbségeket 
az egyes iskolatípusok, egyes településkategóriák iskolái közt felerősítik, az oktatási 
színvonal egyre jobban polarizálódik. Jelentős a kiemelt -területi, iskolák és tanárok közti
-  különbségek mellett az az esélykülönbség, ami a fentiek következménye, s amit a 
nyelvoktatás fenti színvonalkülönbségei jelentenek: feltehető, hogy az ország különböző 
területein, különböző településtípusokbon élő, különböző iskolatípusokba járó tanulók 
nem egyforma eséllyel tanulnak ma idegen nyelvet, s így nem egyidőben jutnak el a töb
biekkel „Európába".
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Másképp...
Magyar származású orosztanárként Amerikában 

JULIANNA FRANKLIN

Úgy kerültem Texasba, középiskolában oroszt tanítani, hogy előtte idehaza főis
kolán tanítottam, mégpedig katonai főiskolán. Itt aztán nem volt probléma a 
fegyelmezés. 24 éve tanítok oroszt. így hát gyakorlatom volt. Imádok tanítani, és 
mindig azt gondoltam, hogy ez hivatás, nemcsak munka. Állást vállaltam két 
középiskolában Texasban, San Antoniöban. Mindkét középiskolában a 3200- 
3300 gyerek tanul, igy majdnem hétezer gyerek között mozgok. A tanári állomány 
egy-egy iskolában 180-200 fő. Először borzalmas, nagyon furcsa volt, úgy tűnt 
mint egy nagy gyár.

Munkavállalásom hivatalos mozzanatai? Elsősorban nem a diplomám érdekelte alkal
mazóimat, hanem az egyetemi indexem. Csodálkoztam is, hogy miért, hiszen a diplomám 
mutatja, hogy tanár vagyok s nem a leckekönyv. Horribilis összegekért lefordíttattuk,majd
nem looo dollárba került a három indexem lefordíttatása (hiszen idehaza három ízben 
tanultam tovább a felsőoktatásban). Ezt beadtam a Board of Education-nak, a kerület 
iskolaszékének, itt a személyügyi osztály fogadta, majd továbbította Austinba, az állam 
fővárosába, hogy megállapítsák, hogy én Master vagy Baccaleureate vagyok-e vagy 
sem. Ebből voltak bonyodalmak. Hiszen én először főiskolán tanultam, majd egyetemet 
végeztem, voltam aspiráns is, utána megint visszamentem az egyetemre angol szakra, 
így hát az indexem, az abban felvett tárgyak alapján rengeteg creditpontot gyűjtöttem 
össze, mondták is, hogy még nem is láttak ilyet: egy embernek ennyi creditje lenne. (Hogy 
miképp számolták, azt egészen ma sem értem. Például volt olyan, hogy 10 órám volt 
beszédgyakorlatból az egyetemen.Erre adtak, mondjuk 5 creditpontot, majd az egészet 
megfelezték,s azt mondták, hogy ez csak felét éri annak, mintha én az Egyesült Államok
ban tanultam volna. Ez nevetséges, hiszen én Leningrádban is tanultam, s az eredeti 
nyelvterületen tanultakra kevesebb pontot adtak. Ezt egyszerűen nem értettem.) Szóval, 
nem tudták eldönteni, hogy én most ki és mi vagyok. Közben vizsgát is le kell tennem, 
mert aki Texasban vállal tanári munkát, annak le kell tennie egy Texas Teacher' s Certi
ficate nevű vizsgát, teljesen függetlenül attól, hogy hol végeztem, ha New Yorkban tanul
tam volna, ezt akkor is le kellene tennem. Az volt a kérdés, hogy miből vizsgázzam. Ál
talában mindenkinek a saját tárgyából. Vagyis nekem oroszból. Jól van. De aztán kiderült, 
hogy San Antonióban nincsen nálam magasabb végzettségű oroszul tudó személy, és 
mondtam, hogy semmi értelme sincs, hogy én oroszból vizsgázzam. Inkább felkészülök 
angolból, vagy valami egészen másból. Erre a vizsgára azért van szükség, hogy igazi 
jogon taníthassak. Engem azért vetlek fel -  teljes joggal, egy nemzetközi program finan
szírozta orosztanítási projekt keretei között -  , mert nem találtak orosz tanárt, és nagyon 
boldogok voltak, hogy én vállaltam. De szabály az szabály. Mindenki csak úgy taníthat, 
ha ezt a bizonyos „texasi vizsgát” leteszi.

Aztán be kellett adni még különböző iratokat, hogy megállapítsák, mi az, amit nekem 
még tanulni kell. Most már megállapították. Bár pontosan még nem tudom a tantárgy ne
vét. 36 órát kell erre a vizsgára tanulnom. Valamit. Amolyan „általános pedagógia" félét. 
(Először pszichológiát akartak, de aztán látták, hogy azt már odahaza tanultam. Én 
egyébként nem lennék ellene hogy itt a pszichológiát újratanuljam, mert az itteni viszo
nyokat meg kell tanulnom. Ez egy teljesen más pedagógiai-pszichológiai kultúra! Igazuk 
van, hogy megkövetelik a bárhol végzett tanártól, hogy valami „helyi"- tájjellegű -  peda
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gógiai-pszichológiai végzettsége legyen. Ez egy nagy ország. Texasban egészen más
hogy viselkednek az emberek, mint északon.) Szóval ez nincs ellenemre. Csak az a bor
zalmas, hogy mindent bizonyítanom kellett. Az első három hónapban oda volt írva az ak
támra, hogy „zero experience”, vagyis, hogy nincs semmilyen gyakorlatom. így is kaptam 
a fizetést. Azért nem fogadták el 24 éves tanítási múltamat, mert nem az általuk kiadott 
blankettán volt ez igazolva. így ezt az igazolást -  komoly ügyintézéssel, levelezéssel, 
hazai barátaim segítségével újra be kellett szereznem. Ekkor igazoltak a 24 évből 17-et, 
hogy milyen alapon ennnyit, ezt nem tudom. Engem bántott ez a „zero experience”- be
jegyzés. Nagyon bántott. Annak ellenére, hogy én az ottani orosztanárokat hősnek tar
tom, mert teljesen úttörők. Például az egyik kolléganőm 20 éve végzett Texasban orosz 
szakon. Ez már eleve hőstett volt. Aztán nem tanította a nyelvet, mert nem volt rá szükség. 
El is felejtette a nyelvet. Nem is tanítja, inkább kultúrtörténet-félét tanít. Szóval, nem is 
tud oroszul. De nagyon jó módszertani érzéke van, s nem szégyell tőlem kérdezni. Én 
boldogan segítek neki. Texasban 10 ilyen tanárt ismerek, akik nem tudnak oroszul beszél
ni. (De tanítani tudnak,ez bármilyen furcsa. Ezekben az emberekben benne van, hogy 
tanítani fognak, s valami új dolgot,a vállalkozó kedvük, odaadásuk tiszteletreméltó, de 
nagyon nehéz lehet nekik). Szóval közöttük lettem volna én „zero experience”?

Az iskola? Már említettem, nekem úgy tűnt, mint egy gyár. S talán az a baj, hogy az is. 
A gyerekek is így érzik. A színvonal -  a mi fogalmaink szerint -  rettentően alacsony, n 
most nemcsak oroszról beszélek, hanem általában. A tanárok zöme belefáradt a mun
kába azért, mert a gyerekek nagyon rosszak. Kik járnak a San Antonio-i public school-ba? 
Két iskolában tanítok. Az egyik egy jóhírű iskola, van business-tagozata is, szóval oda 
azért válogatott gyerekek járnak, de a másik iskolába főleg Mexikóból áttelepült családok 
gyerekei. Zömük nagyon szegény. Úgyhogy cipőt, élelmiszert, ruhákat gyűjtöttünk szá
mukra, és ez egy elfogadott dolog, hogy havonta kétszer ezeket a gyerekeket az iskolá
ban ellátják, meg kapnak ilyen élelmiszer-jegyeket. E gyerekek zöme nagycsaládban él, 
dolgoznak. Van akinek, három munkahelye is van, s közben jár hozzánk az iskolába. Mon
danom sem kell, hogy ez esetben a tanulás a legutolsó. Egy nap hat órájuk van. S egy
szerűen azt nehéz megmagyarázni nekik, hogy ő most gyakorlatilag eladja magát órán
ként 5 dollárért egy pizzaárusnak, csirkesütőnek (San Antonio turistaváros), s nem tanul. 
A családból nem hozza azt, hogy a tanulás fontos. 12 évet köteles járni az iskolában, van 
olyan gyerek, aki huszonéves korában is iskolás, mert mindig megbukik a központi tesz
telésen.

Ha már a teszt szóbajött, előrebocsájtom véleményemet erről. A tanár se tudja, sze
rencsétlen, hogy mi van abban a nyavalyás tesztben, de a tanulókat folyton erre képzik, 
a tesztlapok kitöltésére. A gyerekek zöme jóformán nem tud kiállni és beszélni, mert foly
ton ezek a feleletválasztásos tesztek! Állandóan. A tanárok zöme is állandóan ilyet irat, 
mert akkor a gyerekek nem dumálnak,nem dobálnak papirgalacsinokat, nem szemtelen- 
kednek, nem lőnek. Azt mondta nekem egy kolléganőm, ha akarsz magadnak egy jó na
pot szerezni, akkor adjál nekik egy tesztet. Én ezzel nem értek egyet. Pláne mint kom- 
munikatívan tanító nyelvtanár. De az tény és való, hogy a gyerekek is jobban szeretik 
már a tesztet. Itt van például az osztályzás. Tőlem megkérdezték, hogy milyen alapon 
értékelem őket, amikor még nem is írattam velük tesztet. Nem hiszik azt el, hogy amikor 
ő kiáll, és valamit produkál, akkor abból meg tudom állapítani, hogy milyen osztályzatot 
érdemel. Én tudom, hogy ebben sok szubjektivitás van, de azért az sem normális, hogy 
állandóan a négyválasztásos-kérdések mennek, amelyek nem is gondolkodtatok! Pél
dául egyszer csináltam olyat, hogy bizonyítsam, marhaság ez az egész. A szövegben 
volt egy ilyen kérdés: 14 köztársaság egyesült a FÁK-ban, négy nem. S én azt mertem 
kérdezni, hogy hány volt eredetileg. Erre ők azt válaszolták, hogy ez nem volt benne a 
szövegben. Más példákkal is bizonyíthatom, hogy kialakult bennük a teszt kulcsszavaira 
való mechanikus figyelés, már a kérdés értelmét sem követik igazán. Én sajnálom ezeket 
a gyerekeket, mert nem ügy tanítják őket, hogy gondolkodjanak, meg hogy élvezzék a 
tanulást, hanem csak arra megy ki az egész, hogy majd az a végső teszt sikerüljön. Lehet, 
hogy ez jó később, de most nem tartom különösen jónak. Nincsenek hozzászokva a 
nyelvtanulásban, hogy ki kell állni, eljátszani a szituációkat, vagy ott vannak a páros já
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tékok, vagy hogy az egész osztály egyszerre beszél. Nem csinálják. Ez nekem borzal
masan furcsa volt,

A tanárnak nincsen respect-je. Hogyha belép a terembe, akkor elhalkulnának,vagy ne 
adj isten, köszönjenek, ha belép. Ez egyszerűen nem szokás. Az más dolog, hogy minden 
reggel azzal kezdődik, hogy el kell mondani az amerikai zászlóra tett fogadalmat, hogy ő jó 
állampolgára az Egyesült Államoknak. Felállva, szívére tett kézzel. Most arról is cikkez
nek,hogy bevezetik a reggeli imát, kinek-kinek saját vallása szerint. De köszönés nincs.

Ezek a gyerekek mindazonáltal nagyon okosak. Tényleg. Csak valami hiányzik belőlük. 
Valami olyan, mint a tisztelet mások -  akár egymás -  iránt. Túlságosan sokat gondolnak 
magukról. Először azt hittem: ez nagyon jó. Bennük van az öntudat, hogy ők mindent meg 
tudnak csinálni, ez fantasztikus érzés lehet. De aztán rájöttem, hogy ez hamis önképpel 
párosul. Azt hiszik, ha három szót tudnak, három mondatot le tudnak írni oroszul, az már 
minden. Nem arra törekszenek, hogy még többet..., hanem az, hogy ami van, az elég. Azt 
hiszik, hogy ők a csúcson vannak, a többi pedig a dzsungelben. Mi is, Európa egésze is.

Hat órájuk van naponta. Olyan tantárgyat vesznek fel, amit akarnak. Ha nem akar föld
rajzot tanulni, akkor nem tanul földrajzot. Sokan nem akarnak, miért is akarnának. Busi- 
nesst, meg computert, azt igen, azt választják! Vagy futballt, vagy a leányok majorette- 
tantárgyat. De ha földrajzot nem akartakkor nem. Ez nekem furcsa volt. Hogy egy érett
ségizett legalább tudja, hogy hol van Ázsia, vagy Európa. Vagy Michelangeloról ne csak 
azt tudja, hogy az egy computer-vírus (igaz,ezt meg én nem tudtam). Ez őrület! Nem lehet 
azt mondani, persze hogy műveletlenek, de mégis számomra elképzelhetetlen, hogy 
ennyire távol vannak a mi műveltségképünktől.

Nagyon nagy fegyelem van az iskolaépületben. Az iskolában a tanuló sehová sem me
het úgynevezett pass nélkül. Különböző színű pass (menetlevél) van. Még a szünetben 
is. Ha ki akar menni, mondjuk vécére -  legyen 17 éves (idősebbek is vannak, fiatal apák, 
anyák is -  odajön hozzám, engedélyt kér. A rózsaszínű pass, az szól a WC-re. Miért kell 
ez? Mindenféle gyerek van itt. Volt már, hogy fegyvert hoztak az iskolába. Ha valami tör
ténik , az iskola a felelős. Állandó felügyelet alatt állnak a gyerekek.

Ha teherbe esik valaki, vagy családot alapít, akkor is járhat középiskolába. Ezt furcsá
nak tartottam. Először csodálkoztam, ennyi kövér kislány... Akkor mondták, hogy miért 
ne tanulhatnának itt terhes leányok. Hiszen ugyanolyan joga van hozzá. Miért ne tanul
jon? Ez a jog-kérdés nagyon érdekes. A gyerekeknek nagyon sok joga van. Úgy gondo
lom, több joga van,mint a tanárnak. Szülő, gyerek nyugodtan beperelheti a tanárt, ha va
lami történik. A tanárok félnek. Volt egy érdekes eset. Sokat beszélgettem az osztályom
mal, hogy látták- e a Spielberg-filmet, a Schindler listáját. Néhányan látták. Mondtam, 
hogy majd egyszer délután, vagy valamelyik órán megnézhetnénk videón. S akkor egy 
gyerek (akit nagyon szeretek, Joe Vasquez,én már látom, orosz tolmács lesz, most sze
reztünk neki ösztöndíjat, egy csodálatos gyerek) utánam szólt.

-  Tanárnő, azt nem lehet megcsinálni, hogy behozzuk a Schindler listáját az iskolába.
-  Miért? Hát Ausztriában, Németországban szinte kötelező.
-  Mert itt az oktatás rendszerét tulajdonképpen a szülők határozzák meg, hiszen az ő 

adóikból fizetik az iskolát. Az iskolaszékben benne vannak a szülők. S ők szavazzák meg, 
hogy milyen legyen az oktatás. Ha ők ellenzik, márpedig elleneznek egy csomó mindent, 
akkor még be is perelhetnek.S ha én be akarok mutatni egy filmet, ami nincs az iskola könyv
tárában, akkor kérdezzem meg az igazgatót, hogy szabad-e. Hogy ne kerüljek bajba.

Nem tudtam, hogy megvalósították az integrációt. A visszamaradott gyerekeket együtt 
nevelik az egészséges gyerekekkel. Észrevettem egy gyönyörűséges szép gyereket, aki 
állandóan lehajtott fejjel állt, és mindig egyedül. Minden egyes alkalommal ez a gyerek 
ott állt, és ugyanúgy. Egyszer elindult, láttam járás közben is őrzi ezt a furcsa tartását, 
láttam, ez a gyerek nem „normális”. Kéne valamit tenni -  gondoltam. Hogy létezik az, 
hogy itt van egy iskola és nem tesz semmit, hogy ez a gyerek mindig egyedül gubbaszt. 
Bementem a tanácsadóhoz. (Tudniillik minden iskolában van 30-40 tanácsadó -  osztály
főnök nincs, hiszen osztályok sincsenek - ,  ők foglalkoznak a gyerekekkel, névsor szerint 
be van osztva, hogy ki kihez tartozik, s bármi probléma, tanulmányi vagy egyéb, nevelési, 
oktatási, tantárgyválasztási adódik, akkor mindig ehhez a tanácsadóhoz kell fordulni). 
Szóval bementem a főnökükhöz, mondom, hogy van ez a gyerek, nagyon sajnálom, eset
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lég tudnék-e valamit segíteni, szerintem oda kellene menni, és megnézni, megkérdezni. 
Rámnézett. Csodálkozott, hogy ezt miért mondom.

-  Hát ez a gyerek egészen jól tanul.
_ 9

• •

-  Beszélni nem, beszél. Ot vagy hat éves korában történt vele valami trauma, azóta 
nem beszél, de írásban nagyon jó.

-  S nem foglalkoztak azzal, hogy miért? Nem próbáltak rajta segíteni?
-  Nem, ez az ő joga. Meg a szülei joga. Ha ők nem mondják, akkor mi nem avatkozunk 

bele. Biztosítjuk, hogy tanuljon. Egyébként, ez a gyerek joga, hogy így legyen. Mindent 
megteszünk, hogy ő tanuljon, kommunikálunk írásban...

Később tudtam meg, hogy ez az iskola befogad több ilyen gyereket. Teljesen úgy bánik 
velük, mintha nem lenne semmi bajuk. A közfelfogás szerint ezek a gyerekek ebben az 
integrációban jobban megállják a helyüket. Ez a jogra való hivatkozás furcsa volt nekem. 
De lehet, hogy igazuk van. Hogy tehát ne segíts nekem, ha én nem akarom, nekem jogom 
van ahhoz, hogy te segíthess. Ez is egy filozófia. Lehet, hogy igazuk van.

Mindig az volt a problémám a gyerekekkel, hogy én akarok adni, ő meg nam akar 
kapni. Hogy én jót akarok, ő meg lehet, hogy nem akarja. Ezt az utat hozzájuk nagyon 
nehéz volt megtalálni.

A Zero tolerance mozgalom -  a tanárok mostani „ellenállási mozgalma" azzal függ 
össze, hogy szörnyűségek történtek az iskolában. Volt egy igazgató -  valamelyik állam
ban -  aki kivágott 80 gyereket az iskolából, mert már annyira elege volt. S akkor őt vágták 
ki, mert ezt meg merte tenni. Holott már nem tudták elviselni a magatartásbeli problémá
kat. Azt mondta ez az igazgató -  szerintem joggal -, hogy ők a többi gyereket gátolták a 
tanulásban. Akik valamit akartak. Szóval 80 deviánst egyik napról a másikra kicsaptak. 
És akkor a szülők, feljelentették az igazgatót, s kicsapták őt. Ebből nagy lázadás lett. Mit 
csináljunk? Zéró tolerance, vagy mindent megengedni? Szerintem a középút lenne az 
igazi. De végül is meg kell mutatni az iskola erejét, fel kell függeszteni azokat, akik nem 
kellően viselkednek, mert szétzilálják az iskolarendszert! Én meg soha életemben nem 
buktattam, bár lehetett volna rá okom. Nem írtam be az elégtelent addig, amig minimum 
hármasra nem tudta. Volt itthon a főiskolán is olyan hallgatóm, akit tízszer visszahívtam. 
De ott három gyereket ki kellett tennem, mert különben nem tudtam volna működni. Én 
ebbe majdnem belepusztultam. Ezek a gyerekek elvesztették kreditpontjukat, mást már 
nem vehettek fel -  erre az időre a credit szempontjából nem érvényes, foglalkoztató „ta
nulószobára" mentek, így elvesztettek bizonyos számú kreditpontot. Mindenesetre az én 
órámra többet nem járhattak. Ez borzalmas volt. Először ellenálltam. A gyerek nem labda. 
Ha én kirúgom, akkor másnak okozok gondot. Egyszerűen hozzájuk akartam férni, kö- 
zelkerülni:miért ilyenek. S én hajlandó voltam mindenre. Egyszerűen képtelen voltam. S 
akkor mondta egy kolléganőm: miért gondolod magadról, hogy te vagy a Jézus Krisztus, 
hogy mindenkihez eljutsz, el kell fogadnod, hogy van , akihez nem. Nekem még ilyen 
nem volt a praxisomban. Én ebbe belebetegedtem. Miért kell ezt nekem így csinálni? Bi
zony vannak ilyenek. Azt mondtam a gyereknek: két választásod van. Az egyik, hogy ki
mész innen, én nagyon fogom sajnálni. A másik, hogy itt maradsz és dolgozol az órán, 
megcsinálod a feladataidat. Hogy érezzem, hogy te benne vagy. Mondd meg, hogy mi 
érdekel, ha a repülőgép érdekel, akkor arról hozok oroszul anyagot. Dehát egyszerűen 
nem ment.

Hathetenként kell adni bizonyítványt. Százalékban. Háromszor hat hét után van egy 
vizsga. Ezt összegzik. Erre kijön egy szám. S erre központilag van megadva, hogy hány 
kreditpontot ér. S a végén az érettségin oda van írva, hányat szerzett. Általában, ha már 
jár az órára, a minimális kreditpontot megkapja, de ez nem biztos, hogy az érettségihez 
elég lesz neki. Ők azt hitték, hogy az orosz nyelv is ilyen könnyű lesz, könnyen szerez
hetnek pontokat. Az előttem lévő tanárnő is nagyon lazán vette, nem olvastatott, nem írt. 
Ezért gondolták, hogy ez potya tárgy lesz.

Még a gyerekekről valamit akarok mondani. Azt mondtam, hogy rosszak, csupa rosszat 
mondtam róluk, de ez így nem igaz. Rettenetesen érdeklődők és aranyosak is tudnak 
lenni. Meg kell találni hozzájuk az utat. Érdekes volt, amikor teljesen ki voltam borulva, 
hogy nem érdemes, akkor mindig jött valami csoda. Az egyik csoda az, hogy ők választ
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hatnak drámát is tantárgyként. Olyan drámaórák vannak, hogy az csoda. Elmentem az 
előadásaikra. Esküszöm, hogy ilyen jó színházi előadásokat még nem láttam. S amikor 
az ember látja a diákjait a színpadon, hogy Shakespeare-t játszanak, vagy modern ko
médiát , és csodálatosan, és különböző dialektusokba, de gyönyörűen beszélve, akkor 
elfelejtem, hogy a „Russzkij jazik dija vszeh”-ből három orosz szót nem tanultak meg. 
Van három fekete fiam. Csodálatos három gyerek. Olyan rosszak, mint az égedelem. De 
ugyanakkor rettenetesen érdeklődők, amikor a Bajkál-tóról meséltem, hát tátott szájjal 
figyeltek, elmentek a könyvtárba, kérték, hogy hozzak még képeket.

A tanterv teljesen szabad. Azt mondták, hogy azt csinálok amit akarok. Ezt persze 
könnyű volt mondani. Hát nem volt semmi anyag! A saját, júniusban küldött könyveimet 
is csak novemberben kaptam meg. De amúgyis nagyon nagy a tantervi szabadság. E 
terveket a Board fogadja el. Minden héten előre meg kell csinálni a heti tervet, ezt oda 
kell adni a szakfelügyelőnek (pontosabban, olyan munkaközösségvezető-félének). Eh
hez nyomtatvány is van. Minden nap fel van tüntetve. Három rubrika rajta. Hogy mi az 
óra célja, s ezt hogyan akarod megvalósítani. De igen kis rovatok. Lection plán -  ez a 
címe. De ezt csak az adminisztráció kedvéért csináljuk. Odaadott nekem egy paksamétát, 
hátha ez segít. Ez az elődöm anyaga volt. Angolul volt írva. Pl. a céhigeragozás. Ebből 
sok nem sült ki. Használhatatlan volt. Elkezdtem írni az óravázlataimat a magam módján, 
de ez nem fért ki a nyomtatványon. Az óralátogatásoktól rettenetesen féltem. Egészen 
más a módszertani elképzelésük, mint a mienk. Engem behívattak,és mondták,hogy 
akiknek „zéró experience"-e van, azokat négyszer fogják ellenőrizni a tanév folyamán,de 
csak úgy lehet, hogy előtt megbeszélik velem, hogy ők mit focnak nézni. Szóval csak 
úgy, rajtaütésszerűen nem lehet! Tudja az illető, hogy mit fognak nézni. A felügyelő oda
adott egy hatvan oldalas brossúrát, azzal, hogy majd holnap megbeszéljük. Ebben le volt 
fektetve, hogy ez és ez a követelmény, leírták, hogy milyen területeken kell képezni a 
gyerekeket, s hogy öt területen fognak engem megnézni. Úgy képzeli el -  mondta - ,  hogy 
nagyon vigyázzak arra: az óra elején mondjam meg, hogy mi a cél.nita S az óra végén 
térjek vissza rá, hogy mit is értünk el. Ez olyan „szendvics-óra". Középen a töltelék. Tel
jesen odavoltam. Mert én itthon, az International Houseban ennek az ellenkezőjét tanul
tam. Persze, magamnak tudni kell, hogy mi a cél. De azt tanultuk, hogy ha új struktúrát 
tanítunk, akkor a gyerek maga jöjjön rá, hogy miről is van szó. Aztán gyakoroljuk. És a 
végén jön a „free practice”. Ezt én nagyon szerettem, hogy úgy magyarázom, hogy ő 
maga jöjjön rá. És hogy örülnek ennek. S most ezek után álljak ki, hogy én most a jövőidőt 
akarom nektek tanítani? Hát ha ezt megtudja a Vargagyuri tanárom itthon Budapes
ten,akkor azt hiszi, hogy a Nazarján Juliska hülye lett... Szenvedtem ettől. Gondoltam 
magamban, valahogy úgy kell csinálni, hogy meg is legyen, meg nem is. Aztán attól is 
féltem, hogy a felügyelő nem tud oroszul, mit fog érteni. Hát a gyerekek csodálatosak 
voltak. Nagyon aranyosan játszották a szituációkat, sikerültek a dolgok. A nyelvtanra is 
rájöttek. Volt kapcsolatunk. Szerencsém volt ezzel az igazgatóhelyettessel, aki látogatott, 
mert megértette. Fel is kért, tartsak bemutató órát. Ö még ilyet nem látott. Hát az biztos.

Az itteni tanárok fáradtabbak. Általában 30 gyerek van az osztályban, nekem keve
sebb, 10, 11, 9, 4 tanuló -  hiszen a Board pénzt kap azért, hogy csatlakozott a szerző
déses projekthez. Ez egy három éves projekt. Most fog lejárni. Nyáron fogunk csinálni 
egy ingyenes hónapos tanfolyamot, így szerzünk tanítványokat. Ez egy propaganda. A 
diákoknak a 70%-a tovább akarja tanulni. Már az, hogy másfajta betű, ez nagyon érdekes 
számukra. Vannak fantasztikus gyerekek. Amikor el voltam keseredve, mindig rájuk gon
doltam. Dehát a politika mindig befolyásolja, hogy milyen nyelvet tanulnak. Amikor Orosz
országgal jóban voltak, sokkal többen tanultak oroszul. Most? Hát minek kell egy texasi 
gyereknek oroszul tanulni? Az egyik fiú, aki éjjel a pizza-bárban dolgozik mondta:

-  Képzelje, tanárnő! Hollandiából voltak vendégek, s kérdezték, mit csinálok, mond
tam, hogy középiskolában tanulok, s hogy oroszul tanulok. Kétszer is visszahívtak, hogy 
ez milyen érdekes. -  S ez a gyerek teljesen odavolt attól, hogy a hollandok megdicsérték.

Van egy fiú,aki tolmács akar lenni. Ilyenkor örül az ember, hogy valamit tudott csinálni. 
De az biztos, hogy sokkal lassabb, mint ahogy otthon csinálnám, mert a gyerekek lassan 
fogadják be a dolgokat. Nincsenek hozzászokva a tanár-diák közös munkához. Mert az 
oktatás úgy folyik, hogy a II. osztályban olyan feladatokat oldanak meg, mint Oroszor
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szágban hatodikban -  mondja Natasa nevű tanítványom, aki Nyizsnij Novgorodból ér
kezett egy évre, olyan exchange-student. Alacsony a színvonal. Natasa anyanyelve nem 
angol, a központi teszten 86%-ot ért el,s volt olyan gyerek, aki nem érte el a 70-et, pedig 
ezalatt már megbuknak. Viszont a computerhez annyira értenek! A gyerekek zöme csak 
a kötelezőség miatt tanul. Nem érték a tanulás. Ha rosszul érettségizik, akkor is befizethet 
az egyetemre, sőt ösztöndíjat is szerezhet. Nem kell ehhez jótanulónak lenni. Nincs ver
seny. Különösen a mexikói gyerekeknél hiába magyarázzuk, hogy „édes fiam, a tanulás 
menthet meg attól a nyomortól, amiben vagy". Ha megkapja az 5 dolláros fizetést a piz- 
za-bárban akkor már boldog, s nem zavarja, hogy egész életében 5 dollárt fog keresni, 
ha nem tanul tovább. Az értékek mások. Ezek a gyerekek azt látják, hogy nem a tanult- 
ságtól függ a gazdagság, hanem a szerencsétől. Ez furcsa nekem.

A tantestületi szobában a szünetekben arról beszélnek, hogy milyen nehéz feladat ez, 
hogy nem lehet bírni. Tantestület? Van 300 tanár. Ezek nem találkoznak együtt egy hó
napban csak egyszer egy húszperces értekezleten. Nem tizenkilenc és nem huszonegy
perces az értekezlet, hanem húsz. Beteszik a boxodba a napirendet és a meghívót. Az ér
tekezlet után is megkapod az emlékeztetőt. Az igazgató mindig megköszöni az eddig munkát, 
ezzel kezdi, majd elmondja -  de ez le is van írva -  hogy mit szeretne. Nincs nagy vita.

S havonta egyszer van úgynevezett inservice, amikor kiváltják a tanárokat az oktatás
ból, s például a nyelvtanárok beszélnek valamely kérdésről vagy előadót hívnak. Volt egy 
konferencia Dallasban, erre engem elküldtek. Összesen 10 orosz tanár van Texasban, 
legalábbis ennyien jöttek el. És Oroszországból itt dolgozik néhány tanár, az egyik nő 
tartott előadást. S adtak nekem különböző szemléltető anyagokat. Többek között egy 
szovjet zászlót, sarló-kalapácsos szovjet zászlót, meg egy cári, sasos zászlót. Ezt az 
amerikaiak, a konferencia szervezői adták, s mondták, hogy tegyem ki az osztályba. Én 
mondtam, hogy én két iskolában tanítok, nekem kétszer két zászló kell. Hazamegyek, 
kinyitom a csomagot. Hát egy sarló kalapácsos vörös zászló . Én azt hittem, megszaka
dok a nevetéstől. S kérdezem. Ezt kitehetem a falra? Felhívtam az egyik amerikai tanár
nőt, s megkérdeztem tőle. Ő is megkapta, ő is kiteszi a falra. így van tehát a nyelvi te
remben, az egyik oldalon az egyik zászló, a másikon a másik,s középen az orosz trikolor. 
Nem okozott gondot. Elfogadott tény, hogy van, azaz volt egy kultúra, s ez tény. Megke
resett egy nagyon szimpatikus történelemtanár. Mondja:

-  Hallom, hogy Ön az új orosz tanár.Hoztam magának valamit, hátha örülni fog neki. 
S egy komszomol-tagkönyvet, s egy csomó csillagos jelvényt adott át. Mondta, hogy ő 
történelemórán ezt fel szokta használni, de két adagot kapott. S ezt olyan ünnepélyes
séggel hozta, hogy csoda! n megköszöntem, mondtam, hogy nagyon örülök. Kitettük a 
zászlókra.

A tanárok fele meg akarja váltani a világot. A másik fele szörnyű. Volt, aki azt tanácsolta 
nekem, hogy nehogy túlságosan sokat adjak bele ebbe a tanításba, mert ez ások mexikói 
gyerek ezt nem érdemli., miattuk ő nem teszi tönkre magát.

Az iskola mint identitás a futballmeccsen jelenik meg. A futballmeccs annyira fontos, 
hogy amikor meccs van, kétszer egy héten, akkor mindenki, tanárok is beöltöznek az 
iskola csapatának dresszébe, a csapatnak pénzt gyűjtenek. Ennél fontosabb a világon 
nincs! A gyerekek ezt tantárgyként is választhatják, de a csapatban csak azok marad
hatnak, akik jól is tanulnak. Nekem is van három srácom. Mindig jönnek. Nekem írni kell, 
hogy hogyan tanulnak. Nagy szó az, ha meccs van. Nekem is be kellene szereznem a 
dresszt, dehát én két iskolában tanítok, mindig megkérdezik, melyiknek drukkolok,s ha 
azt mondom, hogy mindkettőnek, hát azt nem lehet. A lányok a meccs előtt masíroz
nak,.felvonulnak. Szóval ez nagy dolog.

Kiállítottak rólam a vizsgálat után egy négyoldalas ívet. Új szempontból vizsgáltak. A 
szempontokhoz további alpontok tartoznak. Pl. a „tanulási stratégiába" tartozik: milyen 
lehetőségeket biztosít a tanulói aktivitásra (aztán itt még további alpontok vannak). Eleve 
adnak kérdésenként 1 pontot, ha ezt vagy azt nem csinálod, akkor levonják. Ha pl. va
riálom a módszereket,akkor erre az alkérdésre megkapom az egy pontot, ha nem akkor 
levonják.Következő pont: interakció különböző csoportokban. így végzi-e a munkát vagy 
sem. Ezen kívül kérdéscsoportonként 3-3 jutalompont jár. Második kérdéskör:irányító- 
munka a tanteremben (classroom management). Ide tartozik példáuka tananyagszerve
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zés, a tanulók szervezésének módja. Aztán az idő kihasználása, mint alkérdés. Aztán:ho- 
gya'n oldja meg a magatartási problémákat Aztán: a tananyag bemutatása alcsoport kö
vetkezik ezen a sokszorosított értékelő íven.. Milyen kommunikációs módszert alkalmaz?
-  áll a következő kérdésben (ez ugye azért fontos, mert a tanárok zöme nem kommunikál 
a hallgatókkal; vagy tesztelteti őket vagy előadást tart). A negyedik csoporttanítási kör
nyezet. Mennyire támogatja a tanulókat, hogyan motivál, hogyan értékel, kifejezi-e az elé
gedettségét a tanulókkal, megmondja-e mennyire fontos az a dolog, amit tanít. Az ötödik 
kérdéskörre mindenki megkapja a pontot:ez a szülőkkel való kapcsolattartás. Hát ez kö
telező mindenkinek. Következő: az iskolai szabályok betartása. Erre is eleve jár az egy 
pont. Fel sem merül, hogy valaki megszegné.(Például, volt egyszer egy olyan esetem, 
hogy én elfelejtettem aláírni valamit. S akkor a titkárnő betett egy cédulát a kis postalá
dámba, hogy jöjjek, írjam már alá. Szégyelltem magam, mert tudtam , hogy ezt az előző 
nap meg kellett volna tennem. Bementem, bocsánatot kértem. S erre azt mondta:

-  Nem baj, ne izgassa magát. Ez elő szokott fordulni. Mással is előfordul. Én azért va
gyok, hogy figyelmeztessem.)

Végül a maximális pontszámot kaptam. A felügyelő azt mondta, ilyen még nem fordult 
elő a praxisában. S oda is irta:Great eláss. S kért, tartsak bemutató órát.

Mit mondjak összefoglalásul? Életem legkeményebb tanéve volt. De megérte. Hogy 
azt mondták a gyerekek: Miss, ne menjen el! Ehhez tartozik még egy történet. Amikor 
nem akartak tanulni, s én az eltávolításukkal fenyegetőztem, akkor volt olyan, aki bele
kiabált:

-  Menjen el Maga!
Hát Pygmalion-érzés nincsen, az biztos! Én szeretem a pedagógiai sikert. S ha e si

kerekben, a sikerült növendékekben meglátom magamat, azt is. Nos, nem látod meg Ma
gadat az ő tükrükben!. Mert ők nagyon is ők, s nem az én tükörképeim. Most már én is 
büszke vagyok arra, hogy vagyok előttük valaki,s hogy őket szeretem, de sajátmagukért.
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A magyar nyelv tanításának 
új tanterve Romániában

TÁNCZOS IBOLYA -  TORÓ JOLÁN

A Collegium Transsylvanicum Alapítvány 1993 óta pályázatok egész sorát hirdeti 
meg az oktatás különböző szintjein tankönyvek, taneszközök, kézikönyvek készí
tésére. Megtiszteltetés volt számukra, hogy az Alapítvány és az Oktatásügyi 
Minisztérium Magyar Nemzetiségi Főosztálya felkérésére elkészíthettük a magyar 
tannyelvű l-IV. osztályok számára az anyanyelvi nevelés tanterv-tervezetét, ame
lyet a Román Oktatásügyi Minisztérium -  előzetes megvitatás után -  az 1994-95- 
ös tanévtől kezdődően jóváhagyott. A tanterv-tervezetet Péterffy Lenke Júlia, 
Sántha Csilla és Tánczos Ibolya székelyudvarhelyi tanítónők készítették. A szak
mai tanácsadást Toró Jolán, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző 
magyartanára végezte. Az új tanterv nem alternatív, hanem egységesen és 
áltatlánosan érvényes az l-VI. osztály számára. Alternatív irányultság csak az I. 
osztályos olvasástechnika alakításában mutatkozik meg: a tanító választhat a 
hangoztató-elemző-összetevő és a globális módszer között. A tanterv egészére 
kidolgozandó alternativitás még várat magára.

Lévén, hogy 1989 óta fokozottan figyelemmel kísérhetjük a magyarországi oktatásügy 
alakulását, fejlődését, eredményeit, a tanterv elkészítésénél egyrészt az 1978 óta ér
vényben levő általános iskolai nevelési és oktatási tervére, másrészt pedig az 1985 óta 
érvényben levő alternatív tantervre, azaz a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési 
programra támaszkodhatunk. Magunkévá tettük azt a korszerű szemléletet, amely elis
meri a tanulók nyelvhasználatban megnyilvánuló anyanyelvi tudását, és ezt a meglevő 
tudást fejleszti tovább oly módon, hogy az iskolai nevelés folyamatában a nyelvről és a 
nyelvhasználatról szerzett ismeretek, az anyanyelvi tudás szervesen beépüljenek a ta
nulók mindennapos nyelvhasználatába. így folyamatosan tudatosul valamennyi gyerek 
nyelvi tevékenysége, elsősorban élőbeszéde, majd írásos szövegalkotása is.

Igyekeztünk érvényesíteni azt a korszerű törekvést, amely az anyanyelv tanítását a 
személyiségfejlesztés és a beszédközpontú, nyelvhasználat-központú nyelvi nevelés 
szolgálatába állítja, anyanyelvi nevelésként körvonalazza. Képességek, készségek, jár
tasságok kialakításával a leendő felnőttet előkészíti az egyre növekvő szabadidő kulturált 
eltöltésére, az információáradatban való válogatásra, az írott és elektronikus sajtó kínálta 
műsorok érdeklődésüknek megfelelő követésére stb.

A program a nyelvhasználat-központúság szem előtt tartásával lehetővé teszi a hátrá
nyos helyzetű kisiskolások felzárkóztatását.

Hogyne volnának kisgyerekeink -  főleg a szórványvidékeken -  hátrányos helyzetűek? 
Sokan a családban sem beszélik elfogadható helyességgel az anyanyelvet.

A program abból a tényből indul ki, hogy az anyanyelvét beszélő kisgyerek ösztönösen 
birtokolja a legtökéletesebb jelrendszert, de beszédének továbbfejlesztése az iskola fel
adata, a továbbfejlesztés pedig nem a nyelvtani szabályok bemagoltatásával-visszamon- 
datásával, hanem a szókészlet, a beszédtechnika, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség 
minél magasabb szintre való emelésével történik.

A nyelvi, irodalmi és kommunikációs program szemlélete, koncepciója bizonyosan se
gíteni fogja tanítóink továbbfejlesztő tevékenységét, a hátrányos helyzet megszüntetését 
éppen a személyre, csoportra szabott fejlesztő eljárásokkal. Ugyanakkor a tanterv lehe

161



TÁNCZOS IBOLYA -  TORÓ JOLÁN

tőséget ad egy másik fontos törekvésnek: a tehetséges gyerekekkel való megkülönböz-
tetettt foglalkozásnak.

A szellemi tevékenység mozgékonysága, a tanulás eredményessége egyenes arány
ban van az anyanyelvi műveltséggel. Ezért kell -  a tanterv szerint is -  nagy hangsúlyt 
fektetnünk a legkülönbözőbb kommunikációs helyzetek létrehozására, felismertetésére, 
s az ezeknek megfelelő életszerű és helyes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítá
sára. így válik az anyanyelv a helyes gondolkodást, az élethelyzetnek megfelelő maga
tartást alakító tényezővé.

Tantervűnkben minden osztály tananyaga 3 résztantárgyra osztva jelenik meg: olva
sás, anyanyelvismeret, fogalmazás. Az I. osztályban csak két ilyen résztantárgy szerepel: 
az olvasás és az írás. A beszédművelést, a szóbeli kifejezőképesség fejlesztését nem 
tüntettük fel külön résztantárgyként, hanem megpróbáltuk beépíteni az anyanyelvi neve
lés egészébe. Az egyes tantervi fejezeteknél feltüntettük a célokat, követelményeket. 
Szándékunk annak a tudatosítása, hogy az olvasás, az anyanyelvismeret és fogalmazás 
tanítását át kell fognia a beszédművelésnek, az utóbbinak jelen kell lennie minden anya
nyelvi órán az I. osztálytól a IV. osztály végéig.

E sorok írói a Collegium Transsylvanicum Alapítvány pályadíjasaiként beszédművelési 
tanítói kézikönyv írásán dolgoznak, amellyel azt a szemléletet szeretnék bevinni a tanítói 
köztudatba, hogy az anyanyelvi résztárgyak korszerű oktatása és az anyanyelvi nevelés 
leginkább úgy valósulhat meg, ha a beszédtechnika és beszédalkotás -  a beszédműve
lés e két fontos összetevője, alkotóeleme -  szervesen épül bele a folyamat egészébe.

Tantervűnk az l-IV. osztályban folyó anyanyelvi nevelés általános célkitűzéseit, felada
tait a következőképpen fogalmazza meg:

Az anyanyelvi nevelés célja az l-IV. osztályban az ösztönös nyelvhasználat tudatosí
tása, vagyis az anyanyelv működési szabályainak fokozatos megismerése és alkalma
zása beszédben és írásban.

Az elsődleges cél a tanulók meglévő nyelvi tudásának tervszerű gyarapítása és to
vábbfejlesztése során valósul meg.

Az anyanyelvi nevelés fontos feladatai közé tartozik:
1. az olvasásnak-írásnak mint a kommunikáció eszközének készségszintre emelése;
2. nyelvi kifejezőképesség fejlesztése a beszédtartalom árnyaltabb kifejezése céljából;
3. összefüggő beszéd- és írásképesség megalapozása;
4. a közlési helyzetekhez alkalmazkodó, tudatos szóbeli és írásbeli nyelvhasználati ké

pesség fejlesztése;
5. a rendszerlátás képességének megalapozása;
6. a nyelvi normákat követő, beszédhelyzetekhez alkalmazkodó, a beszélő egyénisé

gének megfelelő megnyilatkozás bátorítása;
7. irodalmi ismeretek megalapozása;
8. az önálló ismeretszerzés módszereinek és technikájának elsajátítása;
9. a tanulók személyiségének alakítása: értelmi, érzelmi és akarati világuk gazdagítása.
E célok, feladatok megvalósítása csak az anyanyelvi nevelés követelményeinek be

tartásával lehetséges. A tanulók olyan szinten sajátítsák el az olvasást-írást, hogy az is
meretszerzés, az önművelés eszköze lehessen. Az olvasott szöveg elemzése, értelme
zése járuljon hozzá a tanulók szövegértési képességének fejlesztéséhez. Ez teszi lehe
tővé a könyvből való ismeretszerzés technikájának elsajátítását. A tanult szavakat, szó- 
kapcsolatokat, kifejezéseket aktív, építő módon alkalmazzák beszédükben és írásbeli te
vékenységük során. Fejlődjön a közlési helyzetekhez alkalmazkodó nyelvhasználati ké
pességük. Ismerjék és tudatosan alkalmazzák a magyar nyelv alapvető nyelvtani fogal
mait és helyesírási alapelveit. Az anyanyelvi nevelés egyik fontos (nem elhanyagolandó) 
feladata a gyermek olvasóvá nevelése, a világ képzeletbeli kitágítása, a gyermeki kép
zetek és a fantázia élményekkel való táplálása.

Az anyanyelvi (és főként az olvasási-irodalmi órák) tegyék lehetővé, hogy a kisiskolás 
gyermek:

1. váljék nyitottá az élőszóban hallott és olvasott irodalmi élmények befogadására, a 
játékosságra, a kalandélményre, az irodalmi hősök helyzetének, sorsának, érzelmeinek, 
gondolatainak átélésére, a világ képzeletbeli átformálására;
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2. a kíváncsiság, az élménykeresés és a megértés szándékával közeledjék a szokat
lan, új, számára ismeretlen irodalmi jelenségekhez, kifejezésmódhoz, témához;

3. olvasmányai tegyék fogékonnyá a részvétre, az igazságra, az érzések, cselekede
tek, gondolatok sokféleségére;

4. váljék képessé a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, 
esztétikai értékek személyes értékelésére, a másság elfogadására is;

5. az olvasott művek alapján bátran alkosson véleményt a szereplőkről, helyzetekről 
(a tetszik-nem tetszik formától az árnyaltabb ítéletig). Véleményét példákkal támassza 
alá. Legyen képes mások vélemnyét átérezni, átgondolni, saját véleménye mellett kitar
tani vagy azt módosítani;

6. a kiválasztott, elolvasott, megbeszélt olvasmányok ösztönözzék a gyermeket arra a 
felismerésre, hogy az olvasásnak minden életkorban egyéni értéke van: a belefeledke
zés, a képzelet, az ön- és az emberismeret egyik forrása.

Valamennyi anyanyelvi tevékenység fontos feladata, hogy előmozdítsa a kisiskolás 
gyermek sokoldalú nevelését: gyarapítsa szókincsét, fejlessze beszédtechnikáját, kife
jezőképességét (szóban és írásban egyaránt), szoktassa helyes kiejtésre, hanglejtésre, 
a nyelv esztétikai elemeinek megértésére és befogadására, szélesítse látókörét, bővítse 
ismereteit.

Az egyes osztályok tananyagrendszere a következő képpen épül fel: a tanterv megadja 
a heti és évi órakeretet, résztantárgyakra bontva, majd megfogalmazza az illető résztan
tárgy tanításának célját, követelményét, tartalmát és az értékelést. Példaként bemutatjuk 
a -  terjedelmében legrövidebb -  III. osztályos tantervet.

III. osztály
Heti és évi órakeret
Anyanyelvi nevelés: heti 6 óra évi 204 óra
-  Olvasás: heti 3 óra évi 102 óra
-  Anyanyelvismeret: heti 2 óra évi 68 óra
-  Fogalmazás: heti 1 óra évi 34 óra
Beszédművelés
Olvasás
Cét. az olvasás és szövegértés képességének fejlesztése; szövegek elsődleges meg

értése, majd mélyebb tartalmi értékek (szövegelemző műveletek). Á szövegben rejlő ér
tékek (igazság-, erkölcsi és esztétikai értékek) felismerése tanítói segítséggel. A termé
szetes beszéd ütemének megfelelő kifejező, folyamatos és szöveghű, hangos olvasási 
készség fejlesztése. Irodalmi ismeretek megalapozása nép- és műköltészeti alkotások 
olvasásával, elemzésével és összehasonlításával. A könyvekből tanulás képességének 
fejlesztése. A szóhasználat fejlesztése (szóban és írásban); szókincs gazdagítása és ak
tivizálása különböző beszédhelyzetben és szövegösszefüggésben. Az írás eszközi 
használatának fejlesztése. Az írás legyen a kommunikáció egyik eszköze.

Követelmény. -  A tanuló olvasson némán, megszakítás nélkül kb. húsz sor terjedelmű, 
egyszerű szerkezetű és stílusú szépirodalmi szöveget, és kb. fél oldal terjedelmű isme
retterjesztő szöveget.

-  Áz olvasottak megértését bizonyítsa a szöveg tartalmához kapcsolódó feladatok 
megoldásával.

-  Legyen képes szépirodalmi szövegek tagolására, lényeges gondolatok kiemelésére.
-  Olvasson öt-hat mondatos, tartalmában ismert szöveget, helyes hanglejtéssel, a ter

mészetes beszéd ütemében, hangosan.
-  Felolvasás közben érzékeltesse helyesen a hangkapcsolati törvényszerűségeket és 

a hangok időtartamát. Tartsa a kapcsolatot a hallgatósággal.
-  Ismerje történelmünk néhány kiemelkedő eseményét és személyiségét az irodalmi 

szemelvényekből.
Ismerjen néhány fontos részletet a jelentősebb alkotók életpályájáról.
-  Általános jellemzőik alapján ismerje fel az olvasott szövegek műfaját.
-  Szerezzen versolvasási és versmondási tapasztalatot (legalább öt-hat vers megta

nulása könyv nélkül).
-  Tájékozódjék a könyvekben tartalomjegyzék segítségevei.
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-  Legyen tagja a könyvtárnak, az olvasás váljon szokásává.
-  írása legyen áttekinthető, rendezett, lendületes.
-  Másoljon írástechnikai hiba nélkül (kb. 8-10 sor).
-  írjon tollbamondás után egyszerű és bővített mondatokat.
-  Az írás teljesítményének szintje érje el a 25-30 betűt percenként.
-  Tudjon emlékezetből leírni rövid szövegeket.
-  Alkosson önállóan szöveget kötött vagy szabad témáról (5-7 mondat).
-  Használjon szinonimákat a megfelelő helyzetekben.
-  Javítsa önállóan írásmunkáját.
Tartalom:
A) Olvasási készség fejlesztése:
-  Év eleji felmérések: az olvasási készség szintje, olvasási tempó, olvasásbeszámoló 

az olvasottakról, az íráskészség szintjének ellenőrzése (másolás, tollbamondás, emlé
kezetből írás).

1. Olvasástechnika fejlesztése:
-  A hangos olvasás gyakorlása változatos eljárásokkal.
-  Az olvasási látómező tágítása.
-  Az olvasás tempójának szabályozása.
-  Olvasásszabályozás dinamikai szempontból (halk, középerős vagy hangos olvasás 

a mondanivalótól függően). A hanglejtés és hangerőváltás gyakoroltatása hangsorok, 
mondókák, versek, szövegrészek mondatásával vagy olvastatásával.

2. Szövegértés elmélyítése (elemzés, tagolás, a lényeg kiemelése és megfogalmazá
sa); a köznapi- és irodalmi nyelv egymáshoz való viszonya (hasonlóságok, különbségek).

-  Idő- és eseményszerkezet megismerése elbeszélő művekben; a cselekmény, a sze
replők, a szerkezet, a bonyodalom, a megoldás.

-  Nyelvi kifejezőeszközök felismerése adott művekben; hasonlat, megszemélyesítés, 
hangutánzó és hangulatfestő szavak, jelzős szerkezetek, játékosság, ismétlés.

a) Foglalkozás műalkotásokkal
Próza-a cím vizsgálata, új szavak, kifejezések értelmezése, az események színhelye, 

sorrendje, ideje, a szöveg tagolása (felbontás gondolategységekre), a szereplők maga
tartása, lényeges összefüggések kiemelése (tömörítés, bővítés), a szöveg alapgondola
ta (a tanuló mondja el vagy idézze), jellegzetes nyelvi kifejezőeszközök.

Vers -  a cím vizsgálata, a vers hangulata, alapgondolata, versszakok, verssorok meg
figyelése, a vers ritmusa, rímek felismerése, költői kifejezőeszközök.

Helyesejtési normához igazodó versmondás. A versmondás gyakorlása a fő- és mel
lékhangsúly megtartásával (utánmondás, felolvasás).

b) Foglalkozás népköltészeti alkotásokkal:
. -  A népköltészeti alkotások keletkezése és terjedése.

-  A népköltészeti alkotások (közmondás, találós kérdés, népmese, népmonda, népdal) 
tartalmi és formai jellegzetességei.

-  A népköltészeti és műköltészeti alkotások összehasonlítása (szerző-gyűjtő, nyelv- 
használat, eseménysor stb.)

-  Párbeszédek rögtönzése (dramatizálás, bábozás).
Könyv- és könyvtárhasználat:
-  Irodalmi foglalkozások a könyvtárban.
-  Kölcsönzés és tájékozódás a könyvtárban.
-  Ismerkedés a szótárakkal, lexikonokkal.
-  Adatgyűjtés önállóan meghatározott témához.
-  Olvasmányi napló vezetése (cím, író, kiadó, pozitív szereplők, rövid tartalom -  5-6

mondat).
-  Szövegtanulás önállóan és reprodukálás könyv nélkül; versek, mondókák, találós 

kérdések, közmondások: 3-4 mondatos szöveg.
B) Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok:
-  Az olvasmányanyaghoz kapcsolódó szavak, szószerkezetek írása adott szempontok 

szerint csoportosítva.
-  Szavak lebontása és építése, szócsaládok gyűjtése.
-  Kijelölt szavak helyettesítése szinonimákkal.

164



A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁNAK ÚJ TANTERVE ROMÁNIÁBAN

-  Érdekes kifejezések memorizálása és alkalmazása.
-  Tőmondatok bővítése, bővített mondatok szűkítése.
-  Befejezetlen mondatok folytatása.
-  Mondatok időrendi sorrendbe való állítása.
-  Tartalmilag összefüggő mondatok.
-  Válasz megfogalmazása adott kérdésre.
-  Párbeszédes forma alkalmazása az írásmunkában.
-  A szereplők, események, tulajdonságok felsorolása -  ellentétes tulajdonságok meg

keresése.
-  Az írás lendületességének fejlesztése (verssorok, szövegek másolása, tollbamon

dás utáni írása rövidülő idő alatt).
-  Helyesírási normák alkalmazása az írásmunkában.
Értékelés: Folyamatos megfigyelés.
Szempontjai: műfajok felismerése, írástechnika, íráshasználat, nyelvi kifejezőeszkö

zök ismerete, tartalmi összefüggések, olvasástechnika, helyesírás, szövegértés, eszté
tikai elvek, tájékozódás a könyvekben, pontos fogalmazás.

Anyanyelvismeret
C é l: A közlési helyzetekhez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség fejlesztése. Az 

írásbeli nyelvhasználat tudatosítása. A helyesírás alapelveinek elsajátítása. Mondatfaj- 
ták beépítése a beszédbe és írásba.

Követelmény. -  A tanuló ismerje a beszéd és írás nyelvi elemeit.
-  Ismerje fel és nevezze meg a szófaji kategóriákat.
-  A tanult nyelvi elemekkel kapcsolatos helyesírási tudnivalókat ismerje és alkalmazza.
-  írásban alkalmazza a magán- és mássalhangzók helyesírásával kapcsolatos tudni

valókat.
-  Mondatíráskor alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, va

lamint a vesszőt és kettőspontot.
-  Nevezze meg a szótőt és toldalékot (beszédben és írásban).
-  Ismerje meg az elválasztás (szótagolás) szabályait és alkalmazza azokat az íráste

vékenységben.
Tartalom: -  Nyelvi ismeretek, nyelvi tapasztalatok felújítása és elmélyítése.
1. Szótan: -  Ismerkedés a szófaji kategóriákkal (II. osztályos ismeretekre alapozva).
-  A főnév fogalma, fajai és száma, tulajdonnevek helyesírása, a főnevek helyesírása 

(-ó, -ő, -ú végű főnevek), a -j és -ly helyes használata, a toldalékos főnevek mondatbeli 
szerepe, toldalékok helyesírása, a névelő használata főnevek előtt, képzett és összetett 
főnevek megfigyelése.

-  Az ige fogalma, az igeidők, az igető személyragjai, igeragozás, múlt idejű igék he
lyesírása (szóelemző írásmód), igető és toldalékok az -ul, -ül, -ít végű igék helyesírása 
felszólító módban, az igekötős igék helyesírási esetei.

-  A melléknév fogalma, fokozása, helyesírása (fokozott melléknevek, -j és -ly helyes 
használata). Rokon- és ellentétes értelmű melléknevek, pozitív és negatív tulajdonságo
kat jelölő melléknevek.

-  A számnév fogalma, fajai, helyesírása, a számnevek és a keltezés.
2. Mondattan: A mondat a beszédben és írásban; a közlést kifejező mondatok tartalom 

szerinti felosztása. Mondatfajták rendszerezése, szereplők értékelése. Gyakorlatok a 
mondat felismerésére, tartalom szerinti helyes hanglejtésre a mondatvégi írásjeleknek 
megfelelően. Mondatfajták alkotása és alkalmazása különféle beszédhelyzetekben. A 
mondat szerkezete; a főrészek felismerése, a tőmondat és a bővített mondat, a bővítmé
nyek megismerése és felismerése, tőmondat átalakítása bővített mondattá (kérdések se
gítségével).

-  A toldalékos szavak megfigyelése és helyesírása.
Értékelés: Folyamatos megfigyelés, a tanulói munkák állandó javítása és javíttatása.
Fogalmazás
Cél: Az összefüggő beszéd és írás fejlesztése különböző beszédhelyzetekben. A mon

danivaló helyes elrendezése, megszerkesztése a tartalomnak megfelelően. Az írásbeli 
kifejezőképesség megalapozása önálló szövegalkotási gyakorlatok segítségével. Alkotó
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gondolkozás, képzelet, figyelem, érzelem művelése, csiszolása. Értelmi képességek 
mozgósítása, a képzelet aktivizálása. Esztétikai és helyesírási szempontok érvényesí
tése.

Követelmény. A tanuló ismerje a szerkesztés fontos elemeit, tudatosan alkalmazza a 
szerkesztés szabályait.

-  Fogalmazzon tartalmilag összefüggő mondatokat.
-  Szerkesszen kérdéseket a hallottakkal kapcsolatban (azokra vonatkozóan).
-  Alkosson egyéni véleményt magatartásokról, jellembeli tulajdonságokról.
-  Fogalmazzon (szóban és írásban) hat-hét tartalmilag összefüggő mondatot a meg

adott témának megfelelően.
-  írjon rövid elbeszélő fogalmazást és tudjon annak címet adni.
-  Alkalmazza a téma hangulatának megfelelő nyelvi eszközöket.
-  Tudjon tömöríteni megadott szöveget.
-  Külső tulajdonságok megfigyelése alapján mutasson be (írjon le személyeket, tár

gyakat, állatokat). A nyelvi normát követő, beszédhelyzetekhez alkalmazkodó, a beszélő 
egyéniségének megfelelő megnyilatkozás alapvető kommunikációs helyzetekben.

Tartalom: 1. Szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegalkotás megalapozása:
-  A szókincs állandó gazdagítása és aktivizálása különböző beszédhelyzetekben és 

szóösszefüggésekben. A verbális kommunikáció nyelvi formáinak alkalmazása társas 
beszédszituációkban. Az illem tanulása: szabadidőben végezhető tevékenységre vonat
kozóan, a jó megjelenés szabályai, az ajándékozás, telefonbeszélgetés. Mesék, törté
netek dramatizálása, a párbeszédes helyzetek beépítése. Kötetlen beszélgetés olvas
mányokról, mesékről -  véleménnyilvánítás.

2. Az írásbeli kifejezés fejlesztése:
-  Az anyaggyűjtés, feldolgozás mikéntjének ismerete.
-  Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása -  megállapítások, kérdések, véleménnyil

vánítás.
-  Szövegalkotás előkészítése mesék, történetek megfigyelésével, vizsgálatával: cím 

és tartalom kapcsolata, a mondatok tartalmi kapcsolódása, lényeges és lényegtelen gon
dolatok megkülönböztetése, a befejező mondatok vizsgálata, előzmény, követelmény, 
következmény, megfogalmazása (írásbeli rögzítése).

-  A leírás előkészítése: külső és belső tulajdonságokat jelölő kifejezések gyűjtése és 
csoportosítása (külső-belső, pozitív-negatív).

3. Fogalmazás, szövegalkotás:
-  Szóbeli szövegalkotás gyakorlása -  olvasott mese, hallott vagy látott történet, ese

mény reprodukálása (vázlat alapján).
-  Olvasott, látott vagy hallott mese, történet leírása az időrend betartásával.
-  Szépirodalmi, népköltészeti vagy ismeretterjesztő szövegek tömörítése, a tételmon

dat, alapvető gondolat meghatározása.
-  Rövid történet, elbeszélés alkotása önállóan.
-  Rövid leírás alkotása a külső jegyek (tulajdonságok) megfigyelése alapján (élőlény, 

tárgy, kép).
Értékelés: Folyamatos megfigyelés, megbeszélés, javítás.
Szempontjai: szókincs, mondatszerkesztés, mondatkapcsolás, tömörítés, lényegki

emelés, a részek aránya, stílus, helyesírás, külalak.
Módszere: a tanulói munka rendszeres javítása és javíttatása.
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Vannak keresztyén pedagógusok. Otthon, az íróasztalukon ott van a Biblia; 
olvassák is rendszeresen. Néhány évvel ezelőtt ezt titokban tartották, templomba 
is lehetőleg más kerületbe vagy más városba jártak, ahol kollégáik és a szülők 
nem ismerték fel őket. Az ateista állam elvárta, hogy pedagógusai ateista módon 
tanítsanak és neveljenek. Ebben a korszakban jártak iskolába az én gyermekeim 
is. Első osztályos kisfiam egyik nap a következő hírrel jött haza: „Klári néni (a 
tanítónő) azt mondta, hogy a legnagyobb kincsünk az egészség. De én szünetben 
odamentem hozzá és megmondtam neki, hogy ez nem igaz, mert a legnagyobb 
kincsünk a szeretet és az istenneli kapcsolat. És képzeld, ezt a Klári néni is tudta, 
de halkan azt mondta, hogy a többiek ezt úgysem értenék, azért nem beszélt róla. ” 
Bizonyára mindnyájan ismerünk sok ehhez hasonló történetet, amelyek a keresz
tyén pedagógusok lelkiismereti konfliktusait érzékeltetik az elmúlt időszak alatt.

Keresztyén pedagógusok voltak és vannak, de vajon az, amit művelnek, keresztyén 
pedagógia-e?

Ma sokan közülük egyházi iskolában tanítanak. Hitüket az állami iskolában sem kellene 
már titokban tartaniok, itt pedig egyenesen elvárják, hogy keresztyénségük munkájukban 
is megnyilvánuljon. De vajon ez hogyan történhet meg, mitől lesz keresztyén a pedagó-
gia?

Nehezíti az eligazodást ebben a kérdésben, hogy nemcsak az épület falára szerelt táb
lák, hanem a vélekedésben megfogalmazott „címkék” mögött is sokféle tevékenység áll
hat.Biztos, hogy a pedagógia attól még nem keresztyén, hogy nem ateista. Sőt még az 
sem teszi keresztyénné a nevelői és oktatói munkát, ha néha a Bibliát idézik, és meg
tartják az egyházi ünnepeket.

Sokan azt mondják: az intézmény, illetve a benne folyó munka szelleme lehet keresz
tyén vagy nem keresztyén. Lehet, hogy ez igaz, de akkor tisztázni kell, hogy miben valósul 
meg a keresztyén szellem?

Hogy e kérdésre érthető választ adjunk, a továbbiakban megkíséreljük fölvázolni a pe
dagógiai gondolkodást meghatározó összefüggések rendszerét, majd abba belehelyezni 
a különféle pedagógiai gondolkodásmódokat. Ebből remélhetőleg kiderül, hogy milyen -  
és miben különbözik a többitől -  a keresztyén (vagy bibliai) pedagógiai gondolkodás.

Emberkép és pedagógiai gondolkodás
Mindenféle pedagógiai tevékenység arra irányul, hogy a gyermek lelki fejlődését el

ősegítse. Fejlődik az értelem, a beszéd, az erkölcsi ítélet, a társas magatartás -  az egész 
személyiség. A nevelés és az oktatás ezt a fejlődést igyekszik támogatni. De már itt óriási 
szemléletbeli különbségekkel találkozunk: hogyan lehet, és hogyan kell a fejlődést támo
gatni -  dierekt fejlesztő hatásokkal vagy szerszerűen az optimális körülmények megte
remtésével, amikor a fejlődés spontán kibontakohat? Minthogy lelki folyamatok fejlődé
sének elősegítéséről van szó, kézenfekvő, hogy a pedagógiának abból az ismeretanyag
ból kell kiindulnia, amelyet a pszichológia tárt fel a gyermeki fejlődéssel kapcsolatban. A 
valóságban azonban ez csak kis mértékben van így.
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emberkép ___________ pszichológiai kutatás

elképzelés elképzelés
a fejlődés _________________________ „ a pedagógia

lehetőségéről szerepéről
és mibenlétéről és feladatáról.

Az alábbi vázlat az itt rejlő összefüggéseket szemlélteti:
A pszichológiai kutatás és a pedagógiai gondolkodás kiindulópontja ugyanaz: az em

berkép. Bővebben: hogy hogyan és mit kutat a pszichológus, és hogy hogyan és mit akar 
tenni a pedagógus, az egyaránt attól függ, hogy kinek tartjuk az embert.

Mielőtt a pszichológiai megfigyelés vagy kísérletezés elkezdődik, a kutató -  mint az 
empirikus tudományok minden más területén is -  a válaszokra váró krédésekre már kész 
válaszokat (hipotéziseket) tartogat, melyek az illető filozófiai antropológiájából adódnak. 
A tudományos megfigyelés és kísérletezés: kérdés a természethez, melyre a természet 
válaszol. A válasz: igen vagy nem, azaz: a hipotézist igazolja vagy nem igazolja. Ez a 
visszajelzés végső soron az egész gondolatrendszert -  a pszichológiai kutatás esetében 
a kutató explikált vagy implikált filozófiai antropológiáját, vagy röviden: emberképét -  mó
dosíthatja. Ez a tudományos megismerés útja. Minél fiatalabb egy tudomány, gyakorlati 
alkalmazása annál bizonytalanabb, sőt az alkalmazás nem a tudományosan feltárt té
nyekből, hanem az elméleti elképzelésekből indul ki. A fiatalság tehát egy tudomány ese
tében nem előny. A pszichológia -  a pszichológián belül a fejlődéspszichológia -  túlsá
gosan fiatal még ahhoz, hogy a pedagógia tevékenységét közvetlenül és kizárólagosan 
meghatározza. A fenti vázlat is ezt szemlélteti: a pedagógia szerepére és feladatára vo
natkozó elképzeléseket a pszichológiai kutatás csak kis mértékben befolyásolja (ezt fe
jezi ki a szaggatott vonalú nyíl), a pedagógiai munkát közvetlenül az emberképből fakadó 
elképzelések determinálják.

Az elmúlt évszázadok során -  de beszélhetünk akár évezredekről is -  sokféle ember
kép jelent meg a gondolkodás történetében, és ezeknek megfelelően sokféle pedagógia. 
Ezt a sokféleséget azonban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért leegyszerűsíthetjük 
három főtípusra. Vannak, akik szerint az ember 1. mechanikus lény; mások szerint 2. bi
ológiai lény, azaz magasan fejlett állat; végül vannak, akik azt állítják, hogy 3. az ember
-  ember, semmilyen más élőlényhez nem hasonlítható.

A három emberképnek megfelelően háromféle pedagógiai gondolkodásról beszélhe
tünk: 1. viselkedést formáló; 2. ösztönerőket szabályozó és 3. humanista pedagógiáról.

A viselkedést formáló pedagógia

Ha az ember úgy működik, mint egy gép (Descartes-nál még bonyolult mechanikus 
szerkezet, a mai sci-fi irodalomban komputer), akkor minden megnyilvánulása külső ha
tásra történik. Akkor működik, ha elindítjuk, annak megfelelően működik, ahogyan 
összeállítottuk; ha azt akarjuk, hogy másképpen működjék, akkor átszereljük. Ugyanez 
a komputer-analógiára: azt tudja, amit betápláltunk, úgy működik, ahogyan beprogramoz
tuk.

A mechanikus emberképből kiinduló pedagógiai gondolkodás természetesen optimis
ta, hiszen az ember eszerint kívülről kezelhető (csúnyább megfogalmazásban: manipu
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lálható, szebben: alakítható). Ezt a szemléletmódot a 17. század nagy empirista filozófusa 
úgy fejtette ki, hogy mindannyian tiszta lappal indulunk, az ember olyan, mint egy sima 
viasztábla (tabula rasa), amit a környezet írtele. A nevelés nem más, mint tudatosan meg
tervezett környezeti hatás. John Locke ismert jelmondata: „Nihil est in intellectu, quod 
non fuerit in sensu" (Semmi sincs az értelemben, ami nem volt az érzékekben).

A 20. század elején a mechanikus emberkép a behaviorista pszichológiában jelenik 
meg erőteljesen. Az irányzat megalapítója, J.B. Watson, kijelentette: „Adjatok nekem öt 
egészséges csecsemőt, és én kívánság szerint nevelek belőlük orvost, ügyvédet, mű
vészt, kereskedőt, vagy akár csavargót és tolvajt.”

Röviden: ezt a szemléletet szélsőséges formájában az jellemzi, hogy az embernek 
nem tulajdonít olyan benne rejlő lehetőségeket, amelyek majd kibontakoznak, mert a vi
selkedés és a fejlődés kiindulópontja a környezetben van, vagyis az ember külső erők 
hatására cselekszik és fejlődik. A pedagógus tevékenysége leginkább a szobrász mun
kájához hasonlítható, ugyanis „embert farag” az alaktalan masszából.

Az öszönerőket szabályozó pedagógia

Az ember mint magasan fejlett állat legkifejezettebben a darwinizmusban, illetve annak 
szellemi örököseinél, a pszichoanalízis képviselőinél jelenik meg.

Fel kellett ismerni, hogy már az állat sem működik mechanikusan. A behavioristák S-R 
(stimulus-response=inger-reakció) sémája az állat viselkedését sem képes teljesen meg
magyarázni. Az ösztönös viselkedést például a táplálékszerzés terén nemcsak a zsák
mány megjelenése váltja ki, mint külső inger, hanem fontos a belső szükséglet is. Az éhes 
állat nem várja meg, hogy a táplálék megjelenjék, hanem elindul zsákmányt szerezni. A 
viselkedést nemcsak környezeti hatások váltják ki, hanem belső erők, az ösztönök indít
ják el és részben szabályozzák is, mint genetikai programok.

A vágyak kielégítése gyakran társadalmi akadályokba ütközik (illemszabályokba, sőt 
törvényes tilalmakba). A nevelés feladata az, hogy szabályozhatóvá, a társadalmi való
sághoz alkalmazkodóvá tegye az ösztön-kielégítést. A pedagógus olyan, mint egy erő
művet építő mérnök, aki azon fáradozik, hogy hasznosíthatóvá tegye az ösztönenergiá
kat, amelyek eredeti természetüknél fogva esetleg csak rombolnának.

A humanista pedagógia

A humanista gondolkodás szerint az emberben cselekvésének és fejlődésének min
den lehetősége benne van. A külső tényezők gyakran csak akadályozzák az emberben 
rejlő lehetőségek kibontakozását. Az eredetileg erkölcsileg is jó embert a civilizáció meg
rontotta, ezért vissza kell vezetni a természethez (Rousseau).

Olyan környezetbe kell helyezni, amely elősegíti kibontakozását (Montessori), aminek 
egyébként a tekintélyelvű bánásmód a legnagyobb akadálya, ezért azt teljesen félre kell 
tenni az útból (Dreikurs, Gordon). A pedagógusnak az akadályok elhárításán kell fára
doznia. Munkája leginkább a szülész tevékenységére emlékeztet, aki szintén csak el
ősegíti az amúgy is megszületni kívánó baba világra jövetelét.

Vázlatos összehasonlítás
A három emberkép és az ennek megfelelő három pedagógiai irányzat vázlatos átte

kintése a következő:
1. mechanikus
a fejlődés külső hatásokra történik szobrász
„Semmi sincs benne, az egészet farag
nekünk kell megcsinálni.”
2. ösztönös (biológiai) erőmüvet építő
fejlődést belső erők mozgatják mérnök
de kívülről szabályozható szabályoz
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„Van benne valami.”
3. humanista szülész
belső erők bontakoztatják ki, segít
külső tényezők akadályozzák 
„Minden lehetőség benne van.”

Napjainkban a humanista emberkép és pedagógia térhódítását figyelhetjük meg, de 
azért mind a három emberkép jelen van a gyakorlatban, pontosabban a fölvázolt három 
irányzat legkülönbözőbb variációi, sőt a főirányok átfedése és keveredése is. Nyilván min
denkiben fölmerül a kérdés, hogy a három emberkép közül melyik a valódi. Sokan hajla- 
mosan arra, hogy a kérdést -  az igazság iránti vágyukat elfedve -  érzelmi alapon vála
szolják meg: a „Melyik a valódi?” helyett inkább erre a kérdésre felelnek döntésükkel: „Me
lyik a legszimpatikusabb?” Ez a hozzáállás természetesen a humanista emberkép mal
mára hajthatja a vizet, hiszen magától értetődő ez az állásfoglalás: „Nem vagyok gép, 
nem vagyok állat -  ember vagyok.”

Mindhárom szemléletmódnak „igaza” van

Mindhárom szemléletmód évezredek óta létezik, hol az egyik, hol a másik kerül előtér
be. Természetesen a humanizmus sem új. Az a gondolat, hogy az ember különbözik min
den más élőlénytől és valamennyi között a legkülönb, egyidős az emberrel. („Sok van, 
mi csodálatos, de az embernél semmi sincs csodálatosabb" -  olvassuk Szophoklész An- 
tigonéjében.)

Azt hiszem, az igazság megismerését megnehezíti, ha a három közül bármelyik gon
dolkodásmódot kizárólagosan helyesnek feltételezzük.

Gép-e az ember?
Talán nem nehéz belátni, hogy többféle vonatkozásban úgy működik, mint egy gép. 

Vannak reflexei. A veleszületett reflexek az eredeti kiváltó ingerektől független, új inge
rekre állíthatók át. A mechanikus tanulásnak sok más folyamata is jelentős szerepet tölt 
be a pszichés fejlődésben. Igen, az ember gép is, de súlyos tévedés azt hinni, hogy csak
gép.

Tulajdonképpen a gép-embernél is tovább „hátrálhatunk” önmagunk jellemzésében, 
hiszen az ember bizonyos vonatkozásokban úgy is viselkedik, mint egy élettelen tárgy: 
ha nincs kellőképpen alátámasztva vagy felfüggesztve, szabadesést végez, mint egy kő
darab, a gravitációs gyorsulás törvényei szerint.

Tovább kérdezhetünk: állatok vagyunk-e?
Nem tagadhatjuk, hogy azok is vagyunk. Testünk felépítése nem különbözik lényege

sen a gerincesek, azon belül az emlős állatok testétől. A testünkben lejátszódó biofizikai 
és biokémiai folyamatok is gyakorlatilag ugyanazok, mint amelyeket állati szervezetek
ben megfigyelhetünk. Anyagcserénk, növekedésünk, szaporodásunk az állatnál is meg
levő hasonló folyamatok egyik variációja. A pszichés folyamatok egy része is ugyanúgy 
megtalálható az állatvilágban, mint az embernél: a különféle érzékelési módok, a zárt és 
a nyílt genetikai programok (az utóbbiakat egyszerűbben tanulásnak szoktuk nevezni). 
Számos megfigyelés szól amellett, hogy a magasabbrendű állatoknak az érzelmi-indulati 
jelenségvilága, sőt ezek kifejezése gesztusokban, hasonló a miénkhez. Igen, állat is az 
ember, de nem csak állat.

A humanista pszichológiának az a fő gondolata, hogy az ember lelki élete nem érthető 
meg csupán az által, hogy visszavezetjük az állatvilágban megfigyelhető folyamatokra. 
Az embert a saját organizációs szintjén kell megismerni. Az élő anyag csupa olyan elem
ből épül fel, amelyek az élettelen természetben is megtalálhatók; az új minőség -  az élet
-  nem úgy keletkezik, hogy megjelenik egy új elem, hanem a szerveződés sajátos mód
jától.

Ugyanígy: az állatvilágban is megfigyelhető pszichés jelenségek az embernél új orga
nizációs szinten jelennek meg. így például az ember késztetései nem csupán a hiányál
lapotok megszüntetésére irányulnak, hanem olyankor is működnek, amikor minden szük
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séglete kielégült. Ezek az emberré növekedést elősegítő motívumok már nem a faj, ha
nem az egyén jellemzői: önmaga megvalósulását célozzák. (Maslow)

Van egy negyedik szemléletmód is

Mechanikus szerkezet -  ösztönlény -  ember; mindez egyszerre igaz lehet, de csak 
akkor, ha eljutunk a sor végéig. Ha útközben (például az „ösztönlény”-nél) megállunk, 
ugyanúgy a súlyos tévedés vermébe esünk, mint minden idők dogmatikus filozófusai. De 
már itt szeretném megjegyezni, hogy meggyőződésem szerint a „sor vége” nem az ember 
humanista szemléleténél van, hanem tovább: a bibliai emberképben. Arról a pontról azon
ban vissza kell majd néznünk: az istenképűségre hivatott lénynek látnia kell a természeti 
erőknek kiszolgáltatott mivoltát is; ismernie kell fizikai, biológiai és pszichés mechaniz
musait; tudnia kell, hogy nem ő a végpont, és nem önmagáért van, hanem a Teremtő 
dicsőségére, akit tükröznie kell.

Mi a nevelés?

Hogy jobban értsük a keresztyén pedagógia mibenlétét, továbbra is az eddig tárgyalt 
irányzatoknál kell maradnunk. Egyrészt megkíséreljük kissé részletesebben szemügyre 
venni a pedagógiai gondolkodás eredetét, másrészt megfigyeljük azt is, hogy mi követ
kezik a gyakorlat számára a különféle pedagógiai szemléletmódokból.

ki az ember? 
(emberkép)

mi a nevelés?

mi a cél

sajátosságok 
(életkor, képesség, 
fogyatékosság stb.)

i
hogyan

csináljuk7
(módszer)

technika.

A fő kérdés ez: mi a nevelés?
Erre a kérdésre a különböző irányzatok különböző válaszokat adnak.
Az alapvető összefüggések rendszerét a következő vázlat érzékelteti:
Az tehát, hogy mit tartunk a nevelés lényegének, egyrészt az emberképtől függ, más

részt attól, hogy mit akarunk elérni a neveléssel. Különböző korokban és társadalmakban 
más-más nevelési célok jelentek meg.

A „Mi a nevelés?” kérdésre adott választól függ elsősorban, hogy hogyan nevelünk, 
azza a nevelés módszere. A módszert azonban mindig befolyásolják a gyermek sajátos
ságai, és a rendelkezésünkre álló technika is.

A fenti vázlatot alkalmazhatjuk az eddig tárgyalt pedagógiai irányzatokra is.

Mechanikus emberkép és pedagógia

Nézzük meg tehát elsőként, hogyan jelenik meg ebben az összefüggésben a mecha
nikus emberképpel dolgozó pedagógia. (Vázlatainkon szerepel az irányzat néhány jel
legzetes képviselőjének a neve is.)
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gép (mechanikusan 
működő reaktív lény)

Descartes, Locke

jó katona 
jó polgár stb.

Pavlov, Watson, Hull, 
Skinner

viselkedósformálás 
(behavior 

modification)

kötelezően előírt 
ismeretanyag

dresszúra
jutalmazás-büntetés

Mechanikus materializmus
A mechanikus emberkép különféle társadalmi elvárásokkal találkozik, ennek megfe

lelően különféle viselkedésmintákat tartalmazó személyiség kialakítása a nevelési cél. 
Spártának katonának alkalmas, edzett, bátor ifjakra volt szüksége. A klasszikus polgári 
társadalom szorgalmas, becsületes, törekvő, józan gondolkodású embereket akart ne
velni. Nemrég hazánkban is pedagógiai cél volt a „kommunista embereszmény" megva
lósítása. Ma talán leginkább a magas teljesítményekre képes, kreatív személyiség kiala
kítása a cél.

De akármi legyen is a cél, a viselkedésformálásnak végső soron egyetlen pedagógiai 
módszere van: a dresszúra.

Ha ez a kifejezés esetleg tiltakozást váltana ki, megfogalmazhatjuk ugyanezt máskép
pen is: jutalmazás, illetve büntetés alapján végzett viselkedésszelekció. Még tudo
mányosabban (a tanulás-pszichológia nyelvén): pozitív, illetve negatív megerősítésekkel 
vezérelt tanulási folyamat.

Az állatok idomítása és -  például -  a gyermek illedelmes viselkedésének kialakítása 
között nincs strukturális különbség. Miden esetben az történik, hogy a környezet az ál
latnak vagy a gyermeknek azt a megnyilvánulását, amelyet megtartani vagy kialakítani 
szeretne, jutalommal erősíti meg. A nem kívánt viselkedést pedig büntetéssel igyekszik 
kiiktatni.

Fentebb már megállapodtunk abban, hogy az ember állat is.
Ez a megállapítás a viselkedéstanulás folyamatára is vonatkozik. Ebből következik, 

hogy a nevelésben a jutalmazásnak és a büntetésnek (azaz a dresszúrának) is helye 
van. Alapvető hibát akkor követünk el, ha a nevelést csak dresszúrának tekintjük. Ez 
ugyanis azt jelentené, hogy az emberi (saját magunkat) mechanikus és reaktív lénynek 
tartjuk, nem többnek.

Biológiai emberkép és pedagógia

Tekintsük át ugyanígy a biológiai emberképet. Ez abból a felismerésből született, hogy 
sem az állat, sem az ember nem csak mechanikusan működik, nem csupán reaktív (azaz 
a viselkedése nem csupán külső hatásra adott válasz), hanem a mozgató energiák (az 
ösztönök) is benne vannak. Ezért aktív.

Bizonyára nagy merészség a darwinizmust a most következő egyszerű sémába sűrí
teni. Mégis megkísérlem, vállalva a túlzott egyszerűsítésből keletkező felszínesség ve
szélyét is, mert így e gondolkodásmód lényege -  és remélem: a fonáksága is -  köny- 
nyebben megragadható: 

az ember = biológiai struktúrák továbbfejlődése

.... .. .. az erősebb túléléseanyag + idő + veletlen ----- ------ ----------, , .. ember
termeszetes szelekció
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Az evolúcióelméletnek a filozófiai antropológia számára a legfontosabb mondanivólja 
ez: az ember is az állatvilág tagja. Ha minőségi különbségről beszélünk állat és ember 
között, akkor az ugyanúgy értendő, mint ahogy sok esetben különböző állatfajok között 
is vannak minőségbeli különbségek, aszerint, hogy a törzsfejlődésben milyen fokozatot 
értek el. Nagy minőségbeli különbség van a kagyló és a gyík között. Ezekhez képest az 
a minőségi különbség, amit a csimpánz és az ember között tapasztalhatunk, nem is olyan 
nagy.

Ezek után tekinsük át a biológiai materializmusnak megfelelő pedagógiai gondolkodás 
összefüggésrendszerét:

Biológiai materializmus

fejlett állat 
Darwin, Freud

ösztönkielógítós 
irányított tárgy választás

társadalomnak
megfelelő

ösztönkielógítós

Hermann, Spitz, Bowlby, Pikler, Erikson, György, Júlia.

Ugyanez a vázlat kissé bővebb megfogalmazásban:
Az embernek is -  mint az állatvilág bármelyik tagjának -  alapvető ösztönszükségletei 

vannak. Ezek ki nem elégítése vagy nem megfelelő kielégítése vezet viselkedészava
rokhoz. Ezért a környezet elsőrendű feladata az, hogy tegye lehetővé a gyerek számára 
ösztönszükségleteinek a kielégítését. Az ösztöntörekvések közvetlen kielégítése gyak
ran akadályokba ütközik, amelyeket a társadalom normái és elvárásai állítanak fel. Ezért 
a nevelésnek az is feladata, hogy segítsen a gyereknek megtalálni azokat az ösztönki
elégítési módokat, amelyek a társadalomnak megfelelnek. A magyar paraszti észjárás 
nyelvén ez így hangzik: „Hogy a kecske is jól lakjék, és a káposzta is megmaradjon."

A pszichoanalízis nyelvén: az élvezeti elv (Lust-Prinzip) alapján működő ösztön-én tö
rekvéseit az én egyezteti a felettes-én normáival, hogy lehetőséget találjon az ösztöntö
rekvés kiélésére a realitáselv alapján. A nevelés tényege tehát: ösztönszabályozás.

A pszichoanalízis különösen a csecsemők és a kisgyermekek nevelése számára adott 
fontos, új szempontokat. Felfedezte az anya-gyermek kapcsolat jelentőségét, rámutatott 
a biztonság szükségletére az első életszakaszban. Ebben nagy érdemei vannak a ma
gyar Hermann Imrének. Hermann gondolatait felesége, Hermann Alice alkalmazta a ne
velés gyakorlati problémáira. De figyelemre méltó felfedezések születtek a serdülőkori 
identitásválság természetével és kezelésével kapcsolatban is (Erikson).

Humanista emberkép és pedagógia

Napjainkban kétségkívül a humanista pedagógia csillaga emelkedik egyre magasabb
ra mifelénk. Bár a humanizmus alapeszméit már az ókorban megfogalmazták, majd ép
pen az ókori görög művészet felfedezésével a humanizmus már évszázadokkal ezelőtt 
kultúrtörténeti korszakként jelent meg, századunk második felében talán éppen az elgé- 
piesedés, elállatiasodás, elembertelenedés elleni tiltakozásként, identitásunk védelmé
ben, eddig soha nem tapasztallt mértékben került újra előtérbe.

A pedagógiában a humanizmus gyökerei közvetlenül Rousseau-nál találhatók meg. 
Éppen Rousseau városában -  Genfben -  dolgoztak a 20. század első felének nagy gyer
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mek- és fejlődéspszichológusai (Claparéde, majd Piaget), akik fontos igazságot fogal
maztak meg: a gyermek nem tökéletlen felnőtt, hanem gyermek. A gyermeket tanul
mányozók már a század elején kihirdették: ez az évszázad a gyermek évszázada lesz. 
(Érdemes utánagondolni: volt-e valaha is az emberi társadalom történetében olyan mo
numentális pedagógiai csőd, mint amilyen a 20. század végére kibontakozott?)

De nézzük meg vázlatunkon a humanista pedagógiai gondolkodás alapvető összefüg
géseit:

Humanizmus

aktív, autonóm lény
Leibniz

szabadság adás 
önbizalom erősítés

dicséret, fejlesztő 
környezet kialakítása

önmegvalósítás

alternatív ismeretanyag
Rousseau, Montessori, Adler, fíogers, Neill, Dreikurs, Gordon, Waldorf-pedagógia.
Az aktív, autonóm lény emberkép azt jelenti, hogy az emberi cselekvés forrása maga 

az ember; viselkedése nem pusztán környezeti hatásra adott reakció. Locke híres mon
datát „Nihil est ...” annak idején Leibniz szellemesen így egészítette k i: ....excipe ipse
intellectus.” (Kivéve magát az értelmet.) Az embernek ezt a szemléletét az alaklélektan 
már a 20. század elején az érzékelés pszichés funkcióira is alkalmazta: hogy hogyan 
tagolunk egy összetett konfigurációt, az nem a külvilágban lévő érzékelt valóság objektív 
adottságaitól függ elsősorban, hanem az emberi pszichikum tevékenységétől. A moz
gás-látástól az ún. érzékleti csalódásokon át a projekció magyarázatáig gazdag kísérleti 
és megfigyelési eredményekkel igazolták ezt a megállapítást.

A humanista pszichológia alapgondolata, hogy az emberben tevékenységének és fej
lődésének minden lehetősége benne van. Ezek a lehetőségek spontán, önmaguktól is 
kibontakoznak, ha nem állják útjukat környezeti akadályok, például ingerszegény földrajzi 
és fizikai környezet, elhanyagoló bánásmód. De a legfőbb akadálya a kibontakozás
nak az, ha mesterségesen korlátozzuk a gyereket tevékenységében tiltásokkal, sza
bályokkal.

Az emberben rejlő lehetőségek spontán kibontakozását nevezték el self actualizing- 
ne/c(önaktualizálásnak). Nálunk ennek a kifejezésnek a német változata terjedt el. Selbst- 
verwirklichung = önmegvalósítás. Az emberi élet célja, hogy megvalósítsa önmagát, azaz 
felszínre hozza a benne rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a nevelés célja az, hogy 
az önaktualizálást vagy önmegvalósítást elősegítse. Ezt egyrészt úgy éri el, hogy igyek
szik minden korlátozást és tiltást kiiktatni a gyermek életéből. Másrészt igyekszik a gyer
mek tárgyi környezetét úgy berendezni, hogy az serkentőleg hasson a gyermek spontán 
aktivitására (Montessori-pedagógia), adjon lehetőséget kreativitásának kibontakozására 
(mai kreatív műhelyek). Igyekszik erősíteni a gyermek önbizalmát, pozitív énképét dicsé
rettel, elismeréssel, bátorítással. A büntetésnek minden formáját kerüli. Hogy ez a gya
korlatban hová vezethet, jól szemlélteti egy karikatúra: Miközben a szülők élvezettel ol
vassák a humanista pedagógusok könyveit, a gyermek, akit figyelmükkel és törődésükkel 
sem „korlátoznak”, tehetetlenül ordít a bilin. De eleven illusztráció lehet a hippimozgalom 
is, melynek egy időben Amerikában „bibliája” volt Maslow Psychology of Beening (A lét 
pszichológiája) című könyve. (Maslow mentségére legyen mondva, hogy ő az önaktua
lizálást és a kreativitást nem úgy értette, ahogy a hippik félreértették, hiszen ugyanebben 
a könyvében világosan megfogalmazza, hogy a valóban szabad kreatív tevékenységnek 
előfeltétele, hgoy az ember bizonyos szabályokat begyakoroljon. Az ő példája: ahhoz, 
hogy zongorán művészi szinten tudjon játszani valaki, előbb el kell sajátítania a zongo
rázás technikáját. A társadalmi érintkezésnek is vannak szabályai, amelyeket el kell sa
játítania annak, aki nem akar folyton karambolozni az emberekkel való érintekzésben.)
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A humanista pszichológusok (mindenekelőtt Maslow) maguk is elismerik, hogy az ön
megvalósítás a valóságban kevés embernek sikerül. Ezért elgondolkoztató Graumann 
(német pszichológus) megjegyzése: „Az ilyen humanizmus embertelenné válik, mert az 
emberek kevésbé fejlett többségét esetleg kevésbé emberinek tekintik, mert gazdasági, 
szociális, vagy etnikai helyzetük nem ad nekik lehetőséget arra, hogy emberi képessé
geiket és lehetőségeiket kibontakoztassák.” Kellemetlen a humanizmus számára Allport 
kritikája is, aki megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha valakiben éppen egy gonosztevő 
személyiségének a lehetősége rejlik; akkor azt kell önmegvalósítani?

Hazánkban ma egyre nagyobb teret kap a humanista pedagógia. Gordonnak két köny
ve is megjelent (a P.A.T. és a T.A.T.), sokan olvassák. Van már Waldorf-iskola, amelyet 
pedagógiai elvei és gyakorlata alapján szintén ide kell sorolnunk (Rudolf SteineriWozó- 
fiája, az „antropozófia” képezi ideológiai bázisát, melynek szinkretista vallási eszmerend
szere nem harmonizál a Biblia tanításával). Vannak óvodák, amelyekben nemcsak a kre
ativitás kibontakozásához igyekeznek minden lehetőséget megadni, hanem a gyerekek 
pozitív énképét is nagy leleménnyel fejlesztik. Jó példa erre egy poszter egy ilyen óvoda 
falán: mosolyogva süt a napocska, gyönyörű virágok nyílnak, s a szöveg: „Én egy cso
dálatos ember vagyok. Csoda vagyok. Szeretem magam." Nekem jobban tetszett volna 
így: „Csodálatos dolog, hogy ember vagyok. Pisti is ember, aki ma elgáncsolt. Azért őt is 
szeretem.”

Eltekintve a kritikai megjegyzésekben foglaltakról, remélhetőleg mindenki számára vi
lágos az is, hogy a humanizmus -  a pszichológia és a pedagógia terén egyaránt -  sok 
igaz és fontos felismeréssel gazdagította ismereteinket, illetve sok hasznos és megszív
lelendő útmutatást tartalmaz. Nélküle sem az emberről alkotott képünk nem lenne teljes, 
sem a pedagógiánk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a humanista pedagógia = keresz
tyén pedagógia, mint ahogy a mechanikus és a biológiai materializmus pedagógiája sem 
keresztyén. Ezt annak ellenére szeretném hangsúlyozni, hogy a humanista pedagógusok 
között sok hitvalló keresztyén van (maga Montessori Mária is az volt). Már az elején utal
tam rá, hogy a személyt és tevékenységét ebben az esetben el kell választani egymástól.

Humanista gondolkodás -  bibliai gondolkodás

Hogy ezt az elválasztást könnyebb legyen megtennünk, tegyük egymás mellé és ha
sonlítsuk össze a humanista, illetve a keresztyén (bibliai) gondolkodást néhány szempont 
szerint: mit tanítanak a tekintélyről, az erkölcsről, az emberről és a nevelésről. A két utóbbi 
szempont a humanizmussal kapcsolatban már szerepelt, de az összehasonlítás kedvé
ért röviden felidézzük őket.

a) A tekintély
HUMANIZMUS
Nincs tekintély az ember fölött. Az ember a maga ura. A törvényt is az ember alkotja. 

Felelőséggel is csak saját magának tartozik, illetve emberi környezete tagjainak. Juhász 
Gyula költői megfogalmazásában. „Istent teremtő csodaszellem”.

KERESZTYÉNSÉG
Nem az ember teremti Istent, hanem az Isten teremtette az embert. A személyes Isten 

az ember Ura, aki törvényt adott az embernek, és kinek számadással tartozik. Az Isten 
tekintélyét elfogadó ember gyönyörködik Isten törvéyében (Zsoltár 119, 35) és boldogan 
várja a számonkérő Úr megjelenését (Máté, 24, 45-46).

b) Az erkölcs
HUMANIZMUS
Az ember az erkölcs forrása. Nincs abszolút jó, vagy abszolút rossz. Hogy mi erkölcsös 

és mi nem, az a társadalomtól, a kultúrától, a többségi döntéstől, sőt -  s a mai világunkat 
egyre jobban jellemzi ez a szemlélet -  a szituációtól függ. (Ami erkölcstelen, ha a nyilvá
nosság előtt történik, az „ártatlan” hazugság, lopás vagy flört „megfelelő" szituációban).

KERESZTYÉNSÉG
Az erkölcs Isten kijelentésén alapul, ezért abszolút és örökérvényű.
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0 0

Érdemes végiggondolni, hogy mi az ősbűn -  Adám és Éva bűnének -  lényege. 
Ősszüleink ettek a „jó és rossz tudásának fájáról”, más szavakkal: az ember kezébe vette 
az erkölcsi ítéletet -  ne Isten mondja meg, mi jó és mi rossz, majd én megmondom -, 
abban a reményben, hogy olyan lesz, mint az Isten (1.Mózes, 3: 1-5).

c) Az emberkép
HUMANIZMUS
A humanizmus aktív és autonóm (Istentől is független) lénynek tekinti az embert, aki 

eleve jó, (erkölcsi értelemben is), akiben minden lehetőség benne van (nem szorul Isten 
segítségére). Ha sokszor mégis rossznak és tehetetlennek bizonyul, annak vagy a civi
lizáció az oka, vagy a tekintély tisztelete; mindkettő korlátozza ugyanis szabadságát és 
kibontakozását. Az „eleve jó” rousseau-i kijelentést később sokan így finomították: „leg
alábbis semleges”, de semmi esetre sem „veleszületett az ember erkölcsi romlottsága”.

KERESZTYÉNSÉG
A Biblia azonban azt mondja az emberről, hogy csak úgy képes eredeti rendeltetésé

nek megfelelően harmóniában élni Teremtőjével, a természettel és saját magával, ha Is
tennel szoros függőségben él. Mihelyt az erkölcsi ítéletet a kezébe veszi és függetleníti 
magát Istentől, meghal, azaz megszűnik az lenni, akivé rendeltetett: Isten képe.

Az ember hivatása: Isten képét hordozni, Istent képviselni a világban, az Ő nevében 
uralkodni a természet fölött, és az istenfélelmet szaporítani a Földön. Az istenképűség 
ad méltóságot az embernek, de ezt szabad akarattal kell vállalnia, mert egy mechanikus 
lény nem lehet Isten képe.

A bűneset óta az ember Isten eltorzult képe. Rousseau-val ellentétben „szívének min
den szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz” (1. Mózes, 6: 5.).

Nem arról van szó, hogy elkövet kisebb-nagyobb bűnöket, hanem egzisztenciálisan 
(létében) bűnös; mint ahogy egy hulla állapotán sem változtat, hogy milyen pózban he
lyezkedik el, vagy hogy hogyan van felöltöztetve.

d) A nevelés
HUMANIZMUS
A humanista pedagógia szerint a nevelés lényege a korlátok megszüntetése (főleg a 

tekintélyelvűség kiirtása), a kibontakozást elősegítő környezeti feltételek megteremtése, 
az önbizalom növelése. A fejlődés (az önmegvalósítás felé haladó kibontakozás) önbi
zalom kérdése.

KERESZTYÉNSÉG
A Biblia szerint az embernek szívcserére van szüksége. Ugyanez a pszichológia nyel

vén így hangzik: értékrendjének kell alapvetően megváltoznia. Még konkrétabban: le kell 
mondania arról, hogy önmaga ura legyen (meg kell tagadnia magát) és át kell adnia az 
élete feletti uralmát Istennek. Ha ez megtörténik, akkor az ember visszakerül eredeti po
zíciójába: Istent képviseli a világban.

Az értékrendváltozás (szívcsere vagy újjászületés) útja:
1. a bűnös egzisztencia beismerése;
2. a megváltás és Isten uralmának (tekintélyének) elfogadása.
Az eredmény: új teremtés. Ez azonban nem nevelés eredménye, hanem mint minden 

teremtés, Isten igéje által jön létre.
A nevelés fontos szerepe ebben az lehet, hogy előkészítheti és elősegítheti Isten igé

jének és a Szentiéleknek a munkáját.
Az újjászületést nem önmegvalósítás, hanem lelki növekedés követi, amiben szintén 

része lehet a keresztyén nevelésnek. A lelki növekedés nem önbizalom kérdése, hanem 
azon múlik, hogy az ember mennyire veti a bizalmát Istenbe. Aki rábízza magát Istenre 
(mint gyermek az édesapjára), abban Isten Lelke megvalósítja azt az embert, akit Ő a 
teremtéskor eltervezett, s aki egészen biztosan egyetlenegy, a természetben még egy
szer elő nem forduló, „Kreatív” alkotása lesz Teremtőjének.
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A keresztyén pedagógia

Nézzük meg ezek után hogyan alakul a keresztyén nevelés összefüggésrendszere 
megszokott sémánk szerint:

Keresztyénség

Isten 
eltorzult képe

órtókrendváltozás
pásztorolás = 

őrzés, táplásás, vezetés

az istenképűség 
helyreállítása

Comenius, Apáczai, Karácsony, Dobson, Campbell, Mühlan.
Eszerint a keresztyén nevelés lényegét az értékrend átalakulásának elősegítése ké

pezi. Leszögeztük ugyanakkor, hogy az új teremtés nem nevelés eredménye, azt maga 
Isten végzi. Nem ellentmondás ez?

Isteni teremtés csodája a földbe vetett mag is. Kicsírázik, szárba szökken, levelet hajt; 
virágzik és termést hoz. Mindez nem a kertész munkája, hanem a Teremtő által belehe
lyezett program szerint, és az Ő indítására megy végbe. Mégis nagyon sok múlik a kertész 
munkáján, már a magvetés előkészítésében, majd a palánta gondos ápolásában is.

Ez a hasonlat talán nem kíván magyarázatot.
Mindenesetre nagy tisztessége a keresztyén nevelőnek, hogy Isten öt munkatársává 

fogadja.
Tapasztalt lelkigondozók tudják, hogy a frissen újjászületett embernek védelemre, 

egészséges lelki táplálékra és vezetésre van szüksége. A növekedést valóban Isten adja, 
de az embert ártó hatásoktól védeni, jó táplálékkal erősíteni, és tapasztalatlansága miatt 
vezetni kell, hogy Isten növekedést adó ereje érvényesüljön az életében.

De mielőtt egy ránk bízott gyerek eljut a megtérés döntéséig, szintén védeni, táplám 
és vezetni kell. Ilyenkor még nem a növekedést segítjük elő, hanem előkészítjük őt az 
ige befogadására.

Őrzés, táplálás, vezetés, -  ezek mind pásztori teendők. A keresztyén nevelő pásztor 
a Főpásztor irányítása alatt (1. Péter, 5: 2-4.).

A pásztori funkciók közül most csak a vezetést szeretném kiemelni. A keleti pásztor a 
nyáj előtt halad, a nyáj pedig követi őt. „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok 
Krisztusnak” -  írja Pál apostol (1. Kor. 11: 1.). A keresztyén nevelés fontos módszere a 
Jézus követésében való példamutatás. Nyilvánvaló, hogy erre csak az a pedagógus ké
pes, aki maga is Jézus követője. Azt is észre lehet itt venni, hogy a keresztyén nevelés 
ebben is különbözik a humanista padagógiától. Ott a gyerek legfeljebb lökést kap az első 
lépésekhez, hogy azután önállóan menjen tovább a saját útján. Itt: előttünk jár maga az 
Úr, vezetőink Őt követik, mi pedig -  amíg még nem elég jó a lelki látásunk ahhoz, hogy 
lássuk: merre megy a láthatatlan Jézus -  vezetőinkre vagy nevelőinkre figyelünk.

Összefoglalás

Fentebb elmondtuk, hogy az ember egyszerre gép, állat és ember. De mindennek csak 
akkor van igazán értelme, ha egyben Isten képe is.

Viselkedésformáló, ösztönszabályozó és humanista pedagógiára egyaránt szükség le
het, de minden pedagógiai tevékenység igazán akkor éri el a célját, ha az istenképűség
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helyreállításán is dolgozik, azza, ha keresztyén pedagógia. Humanizmussal, önbizalom
mal csak addig lehet eljutni, ameddig József Attila jutott saját bevallása szerint:

„Magamban bíztam eleitől fogva.
Ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek, semmivel se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre. ”

A keresztyén pedagógus számára ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ismerje meg a kü
lönféle pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket, de 
tartsa meg szilárdan saját keresztyén identitását, ne tévessze szem elől a legfontosabb 
célt: „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.” (1. Thessz. 5: 21.).

Azt jelenti ez, hogy mindent vegyünk át, ami jónak látszik? Nem. „Mindent vizsgáljatok 
meg.” A viselkedésformálóktól biztosan megtanulhatjuk a következetességet, az ösztön
szabályozóktól a gyermek szükségleteire való odafigyelést, a humanistáktól az értő fi
gyelmet. De a következetesség nem sokat ér szeretet nélkül, a szükségletek kielégítése 
célt téveszt határozott erkölcsi iránymutatás nélkül, az értő figyelmet pedig feltétlenül ki 
kell egészíteni a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű felállításával.

Biztos, hogy egyetlen nem keresztyén irányzatnak sem vehetjük át az életfilozófiáját.
Jézus arra inti tanítványait, hogy őrizkedjenek a farizeusok és szadduceusok kovászá

tól, azaz tanításától (Máté, 16: 6.).
Valóban a tanítás, a valláspótlékot kínáló életfilozófia jelenthet veszélyt a keresztyén 

pedagógusoknak és rajtuk keresztül a tanítványaiknak. Sok esetben, különösen a huma
nista áramlatoknál, nehéz leválasztani a módszert az eszmei háttérről. Önmagában a 
giliszta jóízű és hasznos táplálék lehet egy hal számára; az a horog árt meg a hal egész
ségének, amelyet a gilisztával együtt bekap.

Van-e keresztyén pedagógia?
Remélhetőleg világossá vált, hogy a keresztyén pedagógia mindig ott valósul meg, 

ahol a pedagógus Jézus tanítványa lesz. Tanítvány pedig csak az lehet (Lukács 14: 26. 
szerint), aki mindenki másnál jobban szereti Jézus Krisztust.
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Klebelsberg Kuno 
tudománypolitikája

„A legkonkrétabb, leggyakorlatibb s ugyanakkor 
a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus”

UJVÁRY GÁBOR

1944-45-öt kivéve aligha volt az újkori magyar történelemnek olyan mozgalmas 
zavaros, igen rövid időn belül többszöri, mindent fölforgató változásokat eredmé
nyező korszaka, mint 1918-1919. A háborús összeomlást követően a két forrada
lom, majd az ellenforradalom -  ha egészen más indíttatásból és okokból is -  
kategorikusan megtagadta az őket megelőző rendszerek ideológiáját és intéz
ményrendszerét, s azoktól teljesen eltérő politikai berendezkedést épített ki. így 
rövid egy esztendő alatt háromszor rajzolták át Magyarország politikai és -  a 
Monarchia utolsó területi nyereségét eredményező 1918-as bukaresti béke után
-  ennél még sokkal többször földrajzi térképét. Már maguk e tények is hihetetlen 
megpróbáltatásokról tanúskodtak, az eszmék és a világjobbító szándékok elér- 
téktelenedését-hiábavalóságát, a materiális javak, sőt, nemegyszer az emberi élet 
teljes bizonytalanságát jelentették. Ehhez járult még -  a háború különösen egy 
vesztes háború természetes kísérőjelenségeként -  a nélkülözés, a nyomor, a 
teljes kiszolgáltatottság. Kevésbé természetes kísérőjelenségként pedig az or
szág területe több mint kétharmadának elvesztése, elcsatolása.

De nemcsak Magyarország, egész Európa forrongott és átalakult. Gyorsan cserélődő 
kormányok kerestek kiutat a gazdasági-társadalmi és kulturális válságból: a háború kár
vallottjainak -  Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Bulgária és Törökország -  
terhére megnövekedett és a területi gyarapodást egyelőre megemészteni képtelen álla
mok sikertelenül kísérelték meg az ölükbe hullott (ritkábban a saját erejükkel megszer
zett) régiók integrálását uralmi rendszerükbe.

Mégis, talán Magyarország esetében hozta a változás a legfájóbb, a legnagyobb meg
rázkódtatásokat. A trianoni döntés ötven évig tartó, a „boldog békeidőkben" szinte folya
matos és töretlen fejlődést, a magyar történelemben mindaddig példa nélküli moderni
zációs folyamatokat megindító korszakot tört derékba, fáradságos munkával és rengeteg 
pénzzel kiépített intézményrendszerek működését akasztotta meg. Igaz ugyan: a dualiz
mus időszakában -  legalábbis felszínesebben gondolkodó politikusok-publicisták részé
ről -  eredménytelenül megfogalmazott nemzetállami álmok 1919 után lényegében meg
valósultak. A nemzetiségi problémákkal ekkortól elsősorban már nem nekünk, hanem az 
újonnan létrejött, illetve a területileg jelentősen megnövekedett államoknak -  pl. Romá
niának -  kellett foglalkozniuk. Régen vágyott függetlenségünket is visszaszereztük. 
Olyan áron azonban, amire valójában senki sem gondolt: az ország mindenki számára 
elfogadhatatlan fölosztása, megcsonkítása révén.

Egy legyőzött nemzet kitörési esélyei a kultúrpolitikában

Magyarország a Monarchiában -  nemzetállami vágyai ellenére -  igen összetett és sok
színű nemzetiségi állam volt. 1918-1919-ben nemcsak nemzetiségeit, hanem saját nem
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zetének jó egyharmadát is elveszítette. Kimondva vagy kimondatlanul, ezért is vált oly 
fontossá a két világháborúk közötti időszakban a kúltúrnemzet -  1871-es egyesítésük 
előtt a németek által megalkotott-fogalma. Olyan kultúrnemzeté, amely a politikai nem
zetértelmezésen és a politikai realitásokon túltekintve a trianoni határokon kívül került, 
magukat magyarnak valló polgárokat is magában foglalta. Olyan kultúrnemzeté, amely 
a kultúra fontosságának és nemzetmegtartó erejének hitében a magyarság Kárpát-me
dencei vezető szerepét -  és megőrzésének szükségességét -  nyíltan vallotta és vállalta. 
Ahogy azt Klebelsberg Kuno többször nyomatékosan megismételte: „A világtörténelem 
útján négy gépkocsi robog. Az egyik gyorsítja az ütemet, de a három másik gépkocsi 
utána jön és már harsonajelt ad, mert kerülni akar. Erre a másik három gépkocsira az 
van ín/a: Románia, Szerbia és Csehország. Arra a kocsira pedig amely gyorsít, az van 
írva: Magyarország. Kérdem t. Ház, akadhat-e jó hazafi, aki vállalja a felelősséget azért, 
hogy ez a három másik kocsi a világtörténelem végzetes országútján mellettünk elro
bogjon és minket elhagyjon, porfelhőbe borítva bennünket. Ha ezt akarják igen t. uraim, 
ehhez más kocsivezetőt keressenek, mert én egy kutúrpolitikai Nagymajténynak, Vilá
gosnak fegyverlerakó közoktatásügyi minisztere sohase leszek. Én nem hoztam fel a ma
gam védelmére Trianont. A politikai Trianonba be kellett mennünk, de a kultúrpolitikai 
fegyverletétel önkéntes lenne.”

A kultúrpolitika kulcsszerepének hangsúlyozása különösen fontos volt 1919 után, mi
kor a teljesen széttöredezett kulturális és tudományos intézményrendszer újjáépítése és 
modernizálása elengedhetetlenné vált. Katasztrofális gazdasági helyzetben, anyagi és 
erkölcsi tartalékok híján: akkor, amikor nagy múltú kulturális, közművelődési, felsőfokú 
és kutatóintézeteket veszítettünk el, mert azok az újonnan húzott határokon kívül estek.

Mégis elmodhatjuk, hogy a revízió lehetőségétől állandóan rettegő, s ezért -  Ausztria 
kivételével -  ellenséges országokkal körbevett Magyarország éppen a kultúrpolitika, min
denekelőtt a „magas műveltség” területén törhetett ki legsikeresebben a kényerű elzárt
ságból, itt nyerhette vissza leghamarabb az egyelőre csak névleges mozgásszabadsá
got, e körben javíthatta leghatásosabban a negyedszázada folyamatosan romló külföldi 
megítélését. Mindezt kiváló érzékkel, a tudománypolitika, a „tudományos nagyüzem” 
nemzetközi fejlődési tendenciáit is számba véve ismerte föl Klebelsberg Kuno, aki má' 
a kultuszminiszteri tárca 1922. júniusi elnyerése, sőt már a háború előtt is tudatosan, ki
vételes szervezőerő és készség birtokában készült a „nagy feladatra”: a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszteri tisztségre.

Rövid életút

A kimondhatatan nevű -  s ezért „Grófnak” és „Klebinek” egyaránt becézett -  Klebels
berg ősei tiroli főnemesek voltak. Egyenesági leszármazottja volt a magát Buda vissza
szerzésekor kitüntetett, vitézi érdemeiért 1702-ben grófi rangot kapott Ferenc Miklósnak, 
s az első a család férfi tagjai közül, aki nem katonáskodott. (Igaz, kultuszminiszterként 
többször hangsúlyozta: poíitikája nem pusztán kulturális, de legalább olyan mértékben 
honvédelmi érdekeket képvisel: „Szeretném a köztudatba belevinni -  mondotta a kultusz- 
tárca programjáról 1925-ben - ,  hogy a trianoni béke következtében lefegyverzett Magyar- 
országban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan ér
telemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazán
kat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és újból bebizonyítanunk a világ nemzetei 
előtt, hogy a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is életképes, 
erős, és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.”)

Gróf volt tehát ő is, mint annyi arisztokrata származású magyar politikus kortársa. Pá
lyafutása azonban lényegesen különbözött az övékétől. Nem vagyoni helyzete, pártállása 
vagy szónoki tehetsége alapján, nem is -  a pillanatnyi lehetőségeket és az érdekel
lentéteket nagyszerűen kihasználó, a korabeli klubélet és a parlamenti folyosó intrikáiban 
otthonos -  pártpolitikusként, hanem szakmai képzettsége és ismeretei, tehetsége és ala
possága, az áliamigazgatásban szerzett gyakorlata segítette őt vezető beosztásba.

Százhúsz esztendeje, 1875. november 23-án született az Arad vármegyei Magyar- 
pécskán. Székesfehérvárott, a cisztercita gimnáziumban, a budapesti egyetem jog- és
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államtudományi karán, majd 1895-től egy éven át a világ akkor talán legkiválóbb univer
zitásán, a berlinin tanult. Hazatérve -  Bánffy Dezső ajánlásával -  a miniszterelnökségre 
került segédfogalmazónak. Végigjárta a hivatali ranglétrát (ezért szívesen mondta magát 
a magyar bürokráciában felnőtt „hivatalnok miniszternek”), majd egy rövid „kirándulás" 
után -  1910 elejétől a közigazgatási bíróságon dolgozott -  1914 januárjában eljutott a 
közoktatásügyi adminisztratív államtitkárságig. 1917 tavaszán Tisza István mellett -  aki 
„egészen feltűnő derék embernek” nevezte az általa már korábban is pártfogolt Klebels- 
berget, a királyhoz írt, Klebelsberg mielőbbi kinevezését kérő feliratában -  miniszterel
nökségi államtitkár lett, de nem sokkal később, a kormány júniusi lemondásakor ő is tá
vozott.

Politikai példaképe, Tisza István halála után, már a forradalmak idején Bethlen István
ban látta az eljövendő Magyarország miniszterelnökét. 1919 februárjában részt vett a 
Nemzeti Egység Pártjának (KNEP) megalakításában, így nem véletlen, hogy a prole
tárdiktatúra alatt bujkálni kényszerült. 1920-ban Sopron nemzetgyűlési képviselőjévé vá
lasztották. A Kisgazdapárt és a KNEP egyesülését szorgalmazó ún. disszidensek egyik 
vezéreként jelentős szerepe volt a bethleni konszolidációt lehetővé tevő egységes párt 
létrejöttében. A második királypuccsot követően, 1921. december 3-tól belügyminiszter, 
1922. június 16-ától Bethlen bukásáig 1931. augusztus 24-ig kultuszminiszter. 1926-től 
egyben szeretett városa, Szeged országgyűlési képviselője is volt. Egyik Szeged kör
nyéki útja során szerzett betegsége -  paratífusz -  következtében meggyengült szerve
zetével 1932. október 11 -én szívroham végzett.

Egy „küldetéses ember” kultúrprogramja 
(A nemzetközi kihívásokra adott válasz: a konzervatív reform)

Klebelsberg a kultuszminiszteri tárca elnyerésekor gondolatilag kész, világosan meg
fogalmazott, egységes egésszé összeáll(ítot)t, alkotóelemeiben a gyakorlatban is kipró
bált és részben már működő programmal jelentkezett. Elképzeléseit mindenekelőtt német 
példák inspirálták és motiválták, a húszas évek eleji -  a korábbi feltételekhez képest lé
nyegében megváltozott -  magyar kulturális viszonyok és az ezekkel kapcsolatos nem
zetközi kihívások alakították.

Klebelsberg 1895-ben, egyéves berlini tartózkodása, az állam által tervszerűen irányí
tott „tudományos nagyüzem” eszméjének németországi térnyerése és Berlinnek a nem
zetközi tudományos életben betöltött vezető szerepe idején kötött személyes ismeretsé
get e politika majdani kivitelezőivel, Adolf von Harnackkal és Carl Heinrich Beckerrel. 
Harnack kedvelt tanára, Becker hallgatótársa-barátja volt. Jól ismerte, számtalanszor 
idézte Harnack 1909-es emlékiratát, amely szerint a tudományos kutatások, a „magas 
kultúra" olyannyira szükséges anyagi támogatása az államnak, a tőkeerős gazdaságnak 
és a polgároknak közös érdeke. Sokszor hivatkozott az ennek nyomán 1912-től működő 
Kaiser-Wilhelm-Institutok nemzetközi tudománypolitikát megtermékenyítő hatására. 
Ugyanilyen fontosnak tartotta, hogy a nagy világégést követően, a hihetetlen gazdasági 
nehézségek közepette is átfogó intézkedések segítették a német tudomány és kultúra 
talpra állását.

1920 júniusában Klebelsberg későbbi minisztertársa, Friedrich Schmidt-Ott elnöksé
gével, az akadémiák és más tudományos társulatok (köztük a háborű után is létező Ka- 
iser-Wilhelm-Institutok), valamint az egyetemek összefogásával hívták éltre a német tu
domány kizárólag kutatási célokat szolgáló önkormányzati szervezetét, a Notgemeins- 
chaft dér deutschen Wissenschaftot. A Notgemeinschaft célkitűzései, szervezete és 
programja rendkívüli mértékben befolyásolták Klebelsbergnek az állami beavatkozás 
szükségességét állandóan hangoztató és az ún. Überuniversitátről vallott elképzeléseit 
(„nagy akció minálunk másképp, mint állami erővel és vezetés mellett, el sem képzelhető"
-  írta).

A Klebelsberg gondolatait gadzagító, sőt sokban meghatározó német tudo
mánypolitikát azonban -  éppen rendkívüli fejlettsége és szervezettsége miatt -  termé
szetesen még elvi szinten sem lehetett egy az egyben a magyar viszonyok között alkal
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mazni. A háborús összeomlást követően a veszteségek -  két tudományegyetem, számos 
akadémia (mai szóval élve: főiskola), könyvtárak, múzeumok, levéltárak és állami kuta
tóintézetek sokasága -  fölmérése mellett a magyar tudománypolitika lehetőségeinek és 
szükségleteinek számbavétele, a nemzetközi „versenyképesség” további biztosítása, 
esetleges javítása is elengedhetetlenné vált. A „csonkaországba” áttelepülő tudósok, pe
dagógusok és tisztviselők tízezreinek -  többségében teljesen bizonytalan -  helyzete, 
ugyanakkor az ellenforradalmi rendszernek az „úri, keresztény-nemzeti” középosztályra 
való támaszkodása, ennek következtében a középosztály megerősítésének sokszor 
megfogalmazott igénye új kultúr- és tudománypolitikai koncepció kialakítását igényelte.

A „kultúrfölény”-gondolat, majd a neonaciolanizmus elméletének kidolgozásával, va
lamint a „magas kultúra” intézményrendszerének kialakításával és anyagi támogatásá
nak biztosításával tulajdonképpen erre vállalkozott Klebelsberg. Az indíttatás megint 
csak Németországból származott. Még berlini diákként volt Adolph Wagner, a neves né
met közgazda vendége. Ő figyelmeztette a munkások tudásának fontosságára. „Mélyen 
emlékezetembe vésődtek nagy mesteremnek szavai -  emlékezett 1926-ban. -  Emelni 
kell a magyar dolgozó tömegek értelmi színvonalát, ma még sokkal inkább, mint a múlt 
század kilencvenes éveinek az elején, és szisztematikusan nevelni kell minden téren el
sőrangú szakembereket, akiknek az a hivatásuk, hogy közgazdasági vezérkara legyenek 
a magyar termelésnek. Ez kultúrpolitikámnak -  hogy egy másik nagy Wagner szavával 
éljek -  leitmotivja.”Klebelsberg alulról fölfelé, ugyanakkor pedig fölülről lefelé próbált meg 
építkezni: „Kultúrpolitikámnak két vezető motívuma tehát az: emelni a magyar tömegek 
művelődési szintjét, erkölcsi és szellemi belértékét, fajsúlyát, és ennek a műveltebb nem
zetnek olyan vezetőket adni, akiknek a méretei megütik az európai dimenziókat, akiket 
a nemzet minden téren bizalommal és a siker reményében követhet... Meg vagyok róla 
győződve, hogy nemcsak a történetírás utólagos ítélete, hanem a mai magyar nemzedék 
helyeslése is igazat ad e programnak...” -  jelentette ki öntudatosan a kultúrfölény-prog- 
ramról (melynek -  az előbbiek értelmében való -  vállalása, sajnos, napjainkban legalább 
annyira aktuális, mint Klebelsberg idejében volt).

Klebelsberg úgy hitte: csakis akkor előzhetjük meg a kulturális propagandára mind töb
bet költő szomszédos nemzeteket, ha magunk is mind többet áldozunk kulturális-tudo- 
mányos célokra, ha magunk is ápoljuk régóta élő kapcsolatainkat a „Nyugattal”, ha ma
gunk is szembehelyezkedünk a mind divatosabbá váló faji állásponttal. Értelmezésében 
így a kultúrfölény elméletéből kinőtt neonacionalizmus nem sovinizmust, netán rassziz
must jelentett -  ahogy azt a marxista bírálói hirdették -, hanem a „pozitív, az aktív, a pro
duktív emberek” és az állam segítségével megvalósítandó, átfogó modernizáció szán
dékát, s küzdelmet az ellen, „hogy a nemzeti gondolatot az intelligencia, a nemzetközi
séget a fizikai munkásság képviseli, mert ez a társadalom kettészakadását és a nemze
tek felbomlását jelentené”. Ez pedig tisztán gazdasági szempontból is szörnyű következ
ményekkel járna, hiszen „műveltebb munkásság nélkül nem emelhetjük a nemzeti ter
melést, a nemzeti termelés emelése és takarékosság nélkül nincs tőkeképződés. Nem
zeti tőkeképződés nélkül nyomorogni fogunk és azoknak a külföldi nemzeteknek mara
dunk rabszolgái, amelyek nekünk időnként kisebb-nagyobb kölcsönöket adnak”. Ezért a 
neonacionalizmus kultúrprogramja-szinte megismételve a kultúrfölény-gondolattömeg- 
és elitképzésre egyaránt vonatkozó elképzeléseit -  „nem lehet más, mint: a nemzeti ter
melés élére európai nívón állón vezetők ezreit, a nemzeti termelés szolgálatába pedig 
magas erkölcsi és értelmi kultúrával bíró tömegek millióit állítani”.

Kétségtelen, hogy Klebelsberg -  legalábbis részben -  etatista elveket vallott. Nagyra- 
törő korszerűsítési és fejlesztési terveit az állam szerepvállalásának erősítésével, az ál
lam kulturális kiadásainak gyors növelésével kívánta megvalósítani. A közművelődés és 
a közoktatás esetében ez szükségszerű volt, nem is történhetett volna másként. A tudo
mánypolitikában pedig a rendkívül költségigényes, ezért koncentrált szervezést és irá
nyítást igénylő modern oktatási-kutatási hálózat -  Kebelsberg egyik legkedvesebb és 
legkiválóbb kollegája-segítője, Magyari Zoltán szavaival élve: a tudományos nagyüzem
-  kiépítése és fönntartása tette indokolttá a fokozottabb állami beavakozást. Ezt ellensú- 
lyozandó-mérséklendő Klebelsberg arra törkedett, hogy az általa alapított vagy támoga
tott tudományos intézmények legalább részben független testületek legyenek, bizonyos 
fokú autonómiát élvezzenek.

182



KLEBELSBERG KUNO TUDOMÁNYPOLITIKÁJA

Hogy célját elérje, Klebelsberg hallatlan munkabírással és energiával, szívósan védel
mezte a kultusztárca érdekeit, s -  mivel tudta: sokáig nem maradhat a bársonyszékben
-  szinte versenyt futott a múló idővel. Ha kellett, hírlapi polémiákban érvelt igaza mellett, 
visszautasítva a „túlköltekezés” és a „luxuskiadások” ostoba vádjait, a tudo
mánypolitikáját ért támadásokat. Márpedig erre sokszor, egyre többször volt szüksége. 
Hiszen ő volt az a magyar kultuszminiszter, aki mindmáig a legnagyobb hányadot tudott 
kisajtolni a központi költségvetésből a kultusztárca céljaira, aki kiharcolta azt, hogy az 
1927-1928 költségvetési esztendőtől az 1930-1931-ig a kultusztárca az összes tárcák 
közül az első helyre kerülve a legmagasabb támogatást kapja. (Utódja, Hóman Bálint -  
ha kissé gúnyosan, Klebelsberg világtól elrugaszkodottságát sejtetően is, de -  találóan 
hasonlította őt a kultúrát mindenek fölé helyező reneszánsz fejedelmekhez.) Az állami 
költségvetésből -  az 1870-es 0,4%-ről 1890-re 1,8%-ra 1906-ra 4,4%-ra emelkedve -  a 
világháború előtti két békeévben, 1912-1913-ban már 6% körüli aránnyal részesedett a 
kultusztárca. 1924-1925-től (8,7%) 1930-1931-ig állandó volt a növekedés, 1928-1929- 
től már 10% fölött volt a vallás- és közoktatásügyi minisztérium állami költségvetésben 
foglalt aránya. Klebelsberg lemondását követően, 1931 -1932-től -  ugyan nem drasztiku
san s a gazdasági világválság hatására is -  ismét csökkent a tárca részesedése.

Ha Klebelsberg rendkívül következetesen végiggondolt és nagyrészt megvalósított 
közművelődési és közoktatási programjának értékelésétől itt most el is tekintek, s kizá
rólag a „Gróf" tudománypolitikáját igyekszem bemutatni, akkor és e tekintetben is úgy 
gondolom, hogy igaza volt Ravasz Lászlónak, mikor egy esztendővel Klebelsberg halála 
után így emlékezett rá: „a legkonkrétabb, a leggyakorlatibb s ugyanakkor a legnagyobb 
álmú magyar kuturpolitikus” volt.

Az alkotó miniszter 
(Klebelsberg tudománypolitikájának eredményei)

Klebelsberg kultuszminiszterré történt kinevezésekor lényegében már kész tudo
mánypolitikai programmal és igen gazdag tudományszervezési gyakorlattal rendelkezett. 
Korábbi intézkedései bizonyították abszolút rátermettségét, azt, hogy vérbeli, modern, a 
„szakma” minden csínját-bínját ismerő tudománypolitikus került a tárca élére.

1916-ban államtitkárként szervezte meg a mindössze másfél esztendeig, 1917 janu
árjától 1918 szeptemberéig fönnálló Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézetet, 
amelynek ügyvezető alelnöke volt. 1918 előtt ez volt az egyetlen magyar állami tulajdon
ban levő, ösztöndíjasokat fogadó, folyamatosan működő külföldi tudományos intézetünk. 
Bár a Hekler Antaí igazgatta intézet tevékenysége a háborús viszonyok következtében 
meglehetősen korlátozott volt, az ott tartózkodó fiatalok -  köztük Kós Károly, Oroszlán 
Zoltán, Luttor Ferenc és Fehér Géza -  így is jelentős, nyolc füzetben közzétett kutatási 
eredménnyel büszkélkedhettek. Klebelsberget 1917 februárjában egy rangos társadalmi 
szakmai testület, a Magyar Történelmi Társulat elnökévé választották. (Haláláig töltötte 
be e funkciót. Nagyszabású, a legnevesebb magyar historikusok, Károlyi Árpád, Szekfű 
Gyula, Eckhart Ferenc, Hóman Bálint és Domanovszky Sándor közreműködésével ki
dolgozott forráskiadási és kutatási tématervei ugyan csak részben valósultak meg, ám 
így is meghatározták a két világháború között rendkívüli eredményeket fölmutató magyar 
történettudomány fejlődését. Egészen 1948-ig, Andics Erzsébetéknek a törté
nettudomány intézményrendszerét „gleichschaltoló" hatalomátvételéig.) A Társulat köz
gyűlésein mondott elnöki beszédeiben Klebelsberg többször is hangsúlyozta -  egyelőre 
természetesen csak a történettudományra vonatkoztatva -  a tervszerű tudománypolitika 
fontosságát. „A nagyüzemek korát éljük anyagi és szellemi téren egyaránt -  jelentette ki 
1918-ban. -  A történelem mezején is elmúlt a kaliforniai aranykeresés kora, s bár az egye
sek levéltári kutatása még vezethet időnként váratlan és tüneményes eredményekre, de 
általában ma már többeknek tervszerűen összefogott munkája szükséges annak az óri
ási adathalmaznak a kibányászásához, mely különösen az annyira szétágazó újkori tör
ténelem fölépítéséhez szükséges. A modern kor igényeinek és követeléseinek a forrás- 
kutatás terén az ilyen nagy tudományos kollektív vállaíkozások felelnek meg, melyeknek
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eredménye hatalmas sorozatos kiadványokban ölt testet.” Ennek szellemében szorgal
mazta már 1917-től a végül is 1920 októberében a magyar testőrök hajdani palotájában 
megnyílt, a két világháború közötti -  s részben az azt követő -  magyar történettudomány 
fejlődését erősen befolyásoló szellemi-tudományos műhely, a Bécsi Magyar Történeti In
tézet megalapítását.

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha kebelében önálló kutatás folyik” -  vallotta 
Klebelsberg. Kultuszminiszterként hozott tudománypolitikai döntéseinek közös jellemző
je volt a rendkívüli tudatosság, a tervszerű építkezés annak érdekében, hogy a „magas 
műveltség” intézményeit egységes szempontok alapján kialakított, önkormányzattal bíró 
szervezetben fogja össze. Ehhez azonban parlamenti fölhatalmazás is kellett. Ezért igye
kezett minden fontosabb intézkedését törvények formájában szentesíteni, az elfogadott 
törvények segítségével végrehajtani. Mint jónéhányszor kifejtette: a „korszellem-alkotó" 
szegénység elleni küzdelem tette szükségessé a legfontosabb tudományos intézetek 
szervezeti összekapcsolását. (Mondta ezt annak ellenére, hogy láttuk: mekkora hányadot 
sikerült kiszakítania a kultusztárca számára az állami költségvetésből...) „Hiszen a kul
túra, kivált magasabb és legmagasabb alakjaiban mégis csak üvegházi növény, csak úgy 
virulhat, ha szeretettel ápolják és arannyal öntözik. Amit a háborúról gyakran emlegetnek, 
hasonló vagy még nagyobb mértékben áll a kultúra, különösen a magasabb kultúra ápo
lására: pénz, pénz és megint pénz kell hozzá. De éppen ez a pénz hiányzik. Annál na
gyobb gondossággal kell tehát megállapítani a szükségletek sorrendjét, amelyek közül, 
sajnos, csak a legégetőbbek teljesíthetők.”

Klebelsberg -  ¡Humboldt klasszikus meghatározása alapján -  háromféle tudományos 
intézménytípust különböztetett meg: a tudományos akadémiát, az egyetemet és a kuta
tóintézetet. Az oktatás és a kutatás szemszögéből vizsgálva elkülönítette egymástól a 
szakoktatással foglalkozó szakfőiskolákat, az oktatást és a kutatást egyaránt művelő 
egyetemeket és a kizárólag kutatási feladatokat végző kutatóintézeteket. A közgyűjte
ményeket -  azaz a levéltárakat, a könyvtárakat és a múzeumokat -  nemcsak a beérkező 
anyag rendezését és konzerválását fölvállaló hivataloknak, hanem -  szinte elsőként Ma
gyarországon -  kutatást is folytató tudományos intézményeknek tekintette. Tudo
mánypolitikai rendelkezései valamennyi intézménytípust komolyan érintették.

Kultuszminiszteri kinevezése után néhány héttel született javaslata nyomán állították 
föl az Országos Magyar Gyűjteményegyetemet (1922:1X1. te.). Az új szervezet az egy
mástól addig elszigetelten működő nagy nemzeti közgyűjteményeket -  hatékonyságuk 
növelése, kutatásaik koordinálása érdekében -  önálló jogi személyiséggel bíró önkor
mányzati testületben egyesítette. Kezdetben az Országos Levéltár -  mely ekkor került a 
belügyminisztériumtól a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe - ,  a már ele
ve több gyűjteményt (a Széchenyi Könyvtárat, az Érem- és Régiség-, az Állat-, a Növény- 
és a Néprajzi Tárat) magában foglaló Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Magyar 
Szépművészeti Múzeum, az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a budapesti 
Egyetemi Könyvtár tartozott a Gyűjtemenyegyetemhez. Később csatlakozott hozzá a 
svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet, az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, 
a Budapesti Földrengési Obszervatórium, a tihanyi Biológiai Kutatóintézet, az Országos 
Tanügyi és Pedagógiai Könyvtár, valamint a bécsi, a berlini és a római Collegium Hun- 
garicum. A gyűjteményegyetem az összes hazai közgyűjtemény fölötti felügyeletet is gya
korolta. A testület autonómiáját a kiváló és elismert szakemberekből álló tanács biztosí
totta. (A Gyűjteményegyetemet -  kisebb szervezeti változásokkal -  az 1934:VIII. te. ér
telmében Magyar Nemzeti Múzeummá keresztelték át.)

Klebelsberg a nagy közgyűjtemények mellett a felsőoktatási intézményeket, a kutató- 
és a külföldi magyar intézeteket, a külföldi ösztöndíjakciót és a „szellemi és termé-

• •

szettudományi kutatást" szolgáló alapokat egy általa többnyire „Uberuniversitátnek” ne
vezett csúcsszervezetben kívánta összefogni. E csúcsszervezet keretében, öt egymás
sal belső kapcsolatban álló tanács fölállítását tervezte: az egyetemközi, a gyűjteménye
gyetemi, az ösztöndíj, a szellemtudományi és a természettudományi tanácsét. „Az első 
kettőnek az a hivatása, hogy szervezeteket magasabb egységben foglaljon össze, a har
madik tanácsnak a tudományos és művészeti utánpótlást kell biztosítania, a negyedik 
és ötödik létrehozásával pedig a tudományok két fő csoportjának... saját szakszerű kép
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viseletet akarunk adni.” Bár rendkívül (talán túlságosan is) igényes és messzire tekintő 
koncepcióját -  pénz és idő hiányában -  nem tudta megvalósítani, a Gyűjteményegyete
men kívül két intézmény, az Országos Ösztöndíjtanács és az Országos Termé
szettudományi Tanács alapítását elfogadtatta, a sokat támadott vidéki egyetemeket meg
védte, sőt fejlesztette.

1920-tól -  a Bécsi Magyar Történeti Intézet megszületésétől -  Klebelsberg kezdemé
nyezésére egymás után alakultak meg a „magyar kultúra külföldi őrszemei”. A bécsivel 
azonos céllal, a vatikáni levéltárakban őrzött magyar vonatkozású források föltárására, 
összegyűjtésére és kiadására jött létre 1923-ban a Római Magyar Történeti Intézet. Hoz
zájuk hasonlóan a magyar állam tulajdonában voltak az 1924-ben Bécsben és Berlinben, 
majd az 1928-ban Rómában megnyílt Collegium Hungaricumok, amelyek mártöbb szak
területről fogadtak ösztöndíjasokat. A párizsi magyar ösztöndíjasok istápolására 1927- 
ben állította föl a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a Franciaországi Magyar Tanul
mányi Központot. A külföldi magyar ösztöndíjasok természetesen magyar intézettel nem 
rendelkező városokban és országokban -  így 1924-től az Egyesült Államokban, 1925-től 
Franciaországban és Angliában, 1926-től pedig Genfben -  is kutathattak és tanulhattak 
a magyar kormány támogatásával. (A francia kormány már 1921 -tői biztosított ösztöndíjat 
magyar egyetemisták részére.) Klebelsberg kezdeményezésére és tevékeny közremű
ködésével tehát már a húszas évek közepére kiépültek az egyre bővülő lehetőségeket 
nyújtó állami ösztöndíjpolitika szervezeti keretei. Az ösztöndíjak minél objektívabb oda
ítélése és a magyar kultúrpropaganda ezáltali megerősítése érdekében azonban sürgető 
szükségessé vált az egységes irányítást -  s így az áttekinthetőséget is -  biztosító, a kü
lönböző szakterületek sokszor eltérő szempontjait egymáshoz közelítő szabályozás ki
dolgozása.” A külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség céljait szolgáló ösztön
díjakról" szóló 1927:XIII. te. Klebelsbergnek bevallottan is egyik legkedvesebb törvénye 
volt. Lényegében már kész tényeket rögzített, ösztöndíjpolitikája addig elért eredményeit 
kodifikálta. Igen jelentős volt azonban abból a szempontból, hogy az ösztöndíjasok -  
nemcsak a külföldi, hanem a belföldi stipendisták is — korábban esetleges kiválasztását 
az Országos Ösztöndíjtanácsra, a „szellemi és természettudományokat” egyenlő szám
ban képviselő, neves tudósokból, valamint ismert művészekből álló testületre bízta. Kle
belsbergnek a középosztály erősítésére vonatkozó komoly szándékait bizonyítja, hogy 
a Magyar Törvénytár következő törvénycikke a közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek 
elsőbbséget adott a belföldi tanulmányi ösztöndíjak elnyerésében (1927:XIV. te.). A szak
mai elitek nevelésére irányuló elképzeléseinek sikerességét-általában igazolható: a kül
földi fiatal ösztöndíjasok több mint kétharmada később bekerült az értelmiségi elitbe -  
csak egy találomra kiragadott névsorral szemléltetem. A Bécsi Magyar Történeti Intézet
ben -  a többször rövidebb ideig ott kutató, „befutott” történészek mellett -  a következő 
„kezdők” tartózkodtak hosszabb ideig: Asztalos Miklós, Baranyai Béla, Baráth Tibor, Bar- 
tiniek Emma, Benda Kálmán, Bobula Ida, Csapodi Csaba, Csóka Lajos, Deér József, 
Ember Győző, Fekete Lajos, Fettich Nándor, Fügedi Erik, Grünwald Béla, Gyóni Mátyás, 
Hajnal István, Házy Jenő, Hermann Egyed, Ha Bálint, Jakó Zsigmond, Jánossy Dénes, 
Komjáthy Miklós, Kosáry Domokos, Kumorovitz Bernát Lajos, Lederer Emma, Makkai 
László, Mályusz Elemér, Mérei Gyula, Miskolczy Gyula, Pauhnyi Oszkár, Perényi József, 
Salacz Gábor, Sinkovics István, Supka Magda, Szabó István, Szilágyi Lóránd, Török Pál, 
Váczy Péter, Waldapfel Eszter és Zádor Anna.

A névsort olvasva nem tekinthetjük véletlennek, hogy a két háború közötti korszak -  
és egyáltalán: a magyar történeti irodalom -  legszínvonalasabb forráskiadvány-sorozata, 
a latin elnevezésről röviden csak Fontesnek hívott Források Magyarország újabbkori tör
ténetéhez negyven kötetének többsége és a tíz kötetben kiadott, jelentős tanulmányok 
sokaságát tartalmazó évkönyvek is az Intézetben folyt kutatómunka eredményeként je
lentek meg.

Klebelsberg -  bár elsősorban a történettudomány érdekelte s legkedvesebb barátai is 
historikusok voltak -  éles szemmel ismerte föl: „Most, hogy a kor tudománypolitikája ki
fejezetten természettudományi irányt vett, megint meg kell értenünk az idők jelét, és teljes 
nyomatékkai, teljes erővel fel kell karolnunk a természettudományok támogatását.” (A 
legjelentősebb beruházások e téren -  az egyetemi intézetek fejlesztésén túl -  a trianoni
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határokon kívül maradt ógyallai csillagdát pótló svábhegyi csillagvizsgáló 1923 és 1926 
közötti fölállítása és a „csiborpatkoldának” csúfolt, oly sokat támadott Tihanyi Biológiai 
Intézet 1927. őszi megnyitása voltak.) Egy természettudományi kutatásokat finanszírozó 
országos tanács fölállításának szükségessége már az általa szervezett, 1926 januárjá
ban tartott országos természettudományi kongresszuson fölmerült. Ekkor azonban még 
csak a társadalmilag szerveződő, magát a gazdaságilag érdekelt körök adományaiból 
fönntartó Széchenyi István Tudományos Társaság alakult meg. Az Országos Termé
szettudományi Tanács és a kezelésében álló -  egymillió aranykorona kezdővagyonú -  
Országos Természettudományi Alap létrehozásáról az 1930: VI. te. rendelkezett. A Tanács
-  autonóm szervezet, akárcsak „társai”: a gyűjteményegyetemi és az ösztöndíjtanács -  
legfontosabb munkája az Alap fölhasználása és szétosztása volt, s kapcsolatban állt a 
Széchenyi Társasággal is. „A két szerv között -  mondotta Klebelsberg -  úgy osztottuk 
meg a hatáskört, hogy a Széchenyi Társaság inkább azokat a kutatásokat támogatja, 
amelyek gyakorlati eredményekhez vezetnek, mint pl. barnaszeneink teljesebb kihasz
nálása, a Természettudományi Tanács ellenben azokat a munkálatokat támogatja, ame
lyek szintén vezethetnek gyakorlati eredményekre, ahol azonban nem a közvetlen ha
szon, hanem a kutatás mint olyan áll előtérben."

Klebelsberg az egyetemeket is -  színvonalas oktatást előfeltételnek tekintve -  nívós 
kutatóbázisokká kívánta alakítani. Tudománypolitikájában a felsőoktatás -  az ösztöndí
jakció és a külföldi kulturális kapcsolatok ápolása mellett -  stratégiai ágazattá vált. Kle
belsberg két, egész további politikáját meghatározó törvényt örökölt kultuszminiszter
ként. Az egyik a Tanácsköztársaságot követő zaklatott időszak -  a kommün jórészt zsidó 
származású vezetőinek tevékenységét az egész zsidóságra általános kiterjesztő -  indu
latait föl- és kihasználó ún. numerus clausus törvény volt (1920:XXV. te.), amely -  ha a 
betű szerint nem is, de lényegében igen -  az egyetemre fölvehető zsidó hallgatók arányát 
korlátozta. Habár a törvényt igazán sohasem tartották be (a zsidó hallgatók száma, egy- 
egy fakultást és szemeszert kivéve, szinte mindig jóval magasabb volt a megállapított kb. 
6%-os aránynál), Klebelsberg sokszor, a nyilvánosság előtt is kikelt annak alkalmazása 
ellen. Akár az egyetem ifjúságának életében döntő szerepet játszó, többször a zsidók 
teljes kiszorításáért tüntető bajtársi egyesületekkel szemben is. (Nem véletlenül titulálták 
őt -  aki ráadásul még a kultúrpolitikáját népszerűsítő cikkeit is általában a liberális szel
lemiségű Est-lapokban közölte -  többször zsidóbérencnek). A numerus clausus-törvény 
módosítását csak 1928-ban sikerült elérnie (1928:XIV. tv.). Annál szívesebben vállalta 
és hajtotta végre a másik, az előző kormányzattól örökölt törvényt, mely az 1872-ben 
indult kolozsvári és az 1912-ben létrehozott pozsonyi „menekült" egyetemek „ideiglenes" 
szegedi és pécsi elhelyezéséről szólt (1921:XXV. te.), s ugyanilyen örömmel fejlesztette 
a szintén 1912-es alapítású debreceni tudományegyetemet. Állandóan támadták a 
„csonkaországban” értelmiségi túltermelést okozó négy egyetem fönntartása miatt, ő 
azonban mindvégig kitartott a sajátos színt jelentő és a regionális kutatások erősítését 
iígérő, az egészségtelen, mindent Budapestre koncentráló szemlélettel szemben a de
centralizáció irányába mutató vidéki felsőoktatási központok fejlesztése mellett. „A ki
egyezés korának az volt a baja, hogy a súlyt a központra és perifériákra, Budapestre és 
a nemzetiségi övre vetette. Ami e kettő közé esett -  az Alföld és a Dunántúl - , azt meg
lehetősen elhanyagolták. Most öntudatos ellentétben ezzel a politikával megadjuk az Al
földnek a maga saját kultúráját” -  vallotta. Igen sokat tett az Alföld tudományos problé
máinak tervszerű kutatása érdekében: 1928-ban, elsősorban a debreceni és a szegedi 
egyetem -  kősbb pedig a műegyetem -  tanáraiból e célból alakult meg az Alföldkutató 
Bizottság. Ennek társa volt az 1932-től működő, mindenekelőtt a gyakorlati tennivalókat 
-városfejlesztés, közigazgatás, közlekedés, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi prob
lémák stb. -  szem előtt tartó, s Klebelsberg korai halála következtében hamarosan elje- 
lentéktelenedő Országos Alföldi Bizottság. Közismert az is, milyen sokat tett a „Gróf” sze
retettvárosa, Szeged felemeléséért, fejlesztéséért. Az 1921-ben Szegedre, 1923-ban pe
dig Pécsre költözött, valamint az 1914 őszén megnyílt debreceni tudományegyetemek 
mellett a főiskolára is volt gondja. 1919 tavaszától Sopronban működött a Selmecbányá
ról menekült Bányászati és Erdészeti Főiskola; a felekezeti jogi képzést észszerűsítették 
(a sok kislétszámü, többnyire alacsony színvonalú akadémiából három maradt: a katoli
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kusoknak az 1927-től hivatalosan is így nevezett egri Érseki Jogakadémia, a reformátu
soknak 1924-től a kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémia az evangélikusok
nak 1919-től az Eperjesről áthelyezett miskolci Eperjesi Collegium Jogakadémiája), a 
testnevelési törvény (1921 :LIII.) értelmében 1925-ben megalapították a Testnevelési Fő
iskolát, a polgári iskolai tanárokat és tanárnőket képző budapesti intézeteket (a polgári 
iskolákról szóló 1927:XII te. következtében) egyesítették és Szegedre helyezték át, ahol 
az ottani egyetemmel is kapcsolatba hozták.

Egyik első tudománypolitikai lépése a komoly gondokkal küszködő -  vagyonát a há
ború alatt később teljesen elértéktelenedő hadikölcsönkötvényekbe fektető -  Magyar Tu
dományos Akadémia gazdasági megsegítése volt. 1922-ben 6 millió korona rendkívüli 
államsegélyt, az 1923:1. te. értelmében 1923-től évi 12 millió, majd 1925-től (1925:XLVI. 
te.) évi 300 millió korona rendszeres, elszámolási kötelezettség nélküli államsegélyt fo
lyósított a tudós testületnek. Az Akadémia állandó alkalmazottait a Gyűjteményegyetem 
személyzetébe sorolta, így az ő fizetésüket is az állam vállalta magára. A háború és az 
ország földarabolása miatt igen nehéz helyzetbe került magyar tudományos társaságok 
ügyét is fölkarolta. Már a Magyar Történelmi Társulat elnökeként kiváló menedzsernek 
bizonyult, s a legkülönbözőbb helyekről sikerült pénzt fölhajtania a történelmi kiadványok 
megmentése érdekében. Miniszterként, a tudományos könyv- és folyóirattermelés bizto
sítására megszervezte a kedvezményes papírbeszerzést, nyomdát állított föl, amely ha
marosan fuzionált a magyar tudományosságban oly nagy szerepet játszó Egyetemi 
Nyomdával. 1923. áprilisában Klebelsberg elnökségével, kezdetben harmincnégy, a ké
sőbbiekben ennél jóval több társulat részvételével formálisan is megalakult a tudo
mányos kiadványok megjelentetésének technikai és gazdasági feltételeiről, az e célra 
adott államsegélyek igazságos elosztásáról gondoskodó szervezet, a Magyar Tudo
mányos Társulatok és Intézmények Szövetsége.

Klebelsberg tudománypolitikai tervein és intézkedésein töredékesen végigtekintve ön
magától adódik a kérdés: a magyar tudományosságot az Európához kapcsolódás szán
dékával szervezetileg megújító és gyökeresen átalakító koncepció miért nem a „Gróf" 
gondolatilag-logikailag egymással összefüggő elképzelései szerint, miért csak egyes al
kotóelemeiben, nem pedig egészében valósult meg? A szónoki kérdésre számos ok föl
sorolásával válaszolhatnék, itt azonban csak néhány tényező együttes hatására hívom 
föl a figyelmet. Annak előrebocsátásával, hogy a klebelsbergi tudomány- (és általában a 
klebelsbergi kultúr)politika még így, részben realizált, sok mindenben félbemaradt vagy 
éppen csak elkezdett formájában is egy modern, szakszerűen kiépített és többnyire jól 
működő intézményrendszer kialakulását eredményezte.

Mindenekelőtt a két világháború közötti magyar „neobarokk" társadalomnak már a ko
rabeli konzervatív elemzők (pl. Szekfű Gyula, Weis István) által is eltorzultnak mutatott 
szerkezete és viszonylagos elmaradottsága, ebből adódóan pedig egyes, komoly gaz
dasági és politikai hatalommal bíró -  elsősorban nagybirtokos és arisztokrata -  körök 
ellenállása akadályozta Klebelsberg nyugat-európai ihletettségű és léptékű modernizá
ciós programjának következetes végigvitelét. Ezért állt Klebelsberg csaknem mindig a 
támadások kereszttüzében. Bármekkora is volt -  különösen az előző időszakkal össze
hasonlítva-a kultusztárca állami költségvetésből kapott részesedése, a megfelelőneny- 
nyiségű pénz is hiányzott. A nép- és a középiskolai, a népművelési, a tudománypolitikai 
reformok egyszerre történő beindítása és keresztülvitele a rendelkezésre álló összegek 
többszörösét igényelte volna. Végül pedig a legfontosabb: a nagyszabású célok megva
lósításához szükséges idő is hiányzott. Klebelsberg kultuszminiszteri tevékenységének 
tíz esztendeje túlságosan kevés volt elképzeléseinek maradéktalan megvalósításához, 
az elkezdett reformok „kifuttatásához”, kiérlelt továbbgondolásához és befejezéséhez.

Az aktualizálás szándéka nélkül, félénken és kicsit bánatosan kérdezem magamtól, 
hogy a tudományszervezés és -politika nemzetközi méretekben szemlélve vitathatatlan 
és rendkívüli fejlődése, intézményrendszerének szakszerűbbé válása és szakosodása 
hogyan érvényesült, bekövetkezett-e egyáltalán Magyarországon, hogy a tudománnyal 
hivatalból foglalkozó köztisztviselők mennyiben feleltek meg az őket ért kihívásoknak az 
utóbbi évtizedekben, hogy a klebelsbergi tudománypolitikai koncepcióhoz képest történt
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e valamiféle haladás és előrelépés? Hogy vannak-e klebelsbergi formátumú kultúrpoliti-
kusok...?
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Magyarországi infláció
1914-1924

POGÁNY ÁGNES

Az első világháború kitörését követő évek pénztörténetének legszembetűnőbb 
sajátossága az árszínvonal jelentős emelkedése volt. Az inflációs folyamat nem
csak Magyarországon jelentkezett, hanem valamennyi európai hadviselő ország 
szembesült vele. Az eltérés legfeljebb az áremelkedések mértékében volt. Nagy- 
Britanniában, Olaszországban, vagy Franciaországban kisebb arányú volt a pénz 
értékvesztése, míg Németországban, Oroszországban és az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, illetve utódállamaiban ennél lényegesen nagyobb arányú volt a 
pénz elértéktelenedése.

Magyarország esetében az élelmiszerárak a háború kitörésétől a pénzügyi stabilizá
cióig (1924. június) közel húszezerszeresükre nőttek. Egy aranykorona, melynek béke
beli értéke azonos volt a papírkoronával, vagyis a forgalomban levő bankjeggyel, 1924 
közepén már 15 ezer papírkoronát ért, a pénztömeg pedig az 1913. évi tizennégyezer- 
szerese volt. Az árszínvonal növekedése természetesen nem volt azonos mértékű a vizs
gált tíz év során. Az háborús évek alatt viszonylag mérsékelt, havi 2-3 százalékos volt, 
a háború elvesztését követően azonban felgyorsult az inflációs folyamat. 1919 tavaszától 
1920 márciusáig havonta átlagosan 30 %-kal nőttek az árak, a Tanácsköztársaság né
hány hónapos fennállása alatt pedig közel megháromszorozódtak. 1920-21 folyamán a 
korona elértéktelenedése megállt, sőt ekkor kismértékben csökkent az árszínvonal. Az 
infláció átmeneti megállítása elsősorban .Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter stabilizációs 
programjának és az ekkoriban kibontakozó világpiaci depressziónak volt köszönhető. A 
Hegedűs-féle kísérlet bukásával, 1921 nyarától újból drágulás lép fel, havonta átlagosan 
8-10 százalékkal nőtt az árszínvonal. 1922 nyarától egyre gyorsuló, hiperinflácios folya
mat indul be, aminek következtében az infláció utolsó időszakát havi 40-50 százalékos 
árszínvonal emelkedés jellemezte. Már a kortársakban is felmerült a kérdés, mi váltotta 
ki az egykor igen stabil korona szinte teljes elértéktelenedését. Az alábbiakban néhány 
gazdasági folyamat árszínvonalra gyakorolt hatását szeretném bemutatni.

A költségvetési deficit
Magyarország állampénzügyi helyzete a Wekerle-féle pénzügyi reformoknak köszön

hetően a múlt század kilencvenes éveinek elejére rendeződött. A költségvetés egyensú
lyi helyzetét a 20. század elejétől fokozódó katonai kiadások rendítették meg, és a világ
háború kitörését megelőzően már tekintélyes deficit jelentkezett. Az adóbevételek növe
lését már a háború előtt megnehezítették a belpolitikai élet feszültségei, így az 1909-ben 
megalkotott korszerű, új adótörvények elfogadását a parlamenti pártok több ízben is meg
hiúsították.

Az első világháború alatt új költségvetést nem állítottak össze, hanem az utolsó békeév 
előirányzatának érvényét hosszabbították meg időről időre. A háborús évek alatt az ál
lamháztartás egyre növekvő hiányt halmozott fel. A háború utolsó évében a deficit meg
haladta a kétmilliárd koronát, ami megfelelt egy átlagos békeév összes állami kiadásá
nak. A hadikiadások finanszírozása, a háború pusztításai, az egyre növekvő szociális 
kiadások, a hadbavonultak után is fizetett munkabérek, a lakbérpótlékok, az özvegységi,
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rokkantsági és árvasági nyugdíjak egyre nagyobb terhet jelentettek az államháztartás 
számára.

Köztudott, hogy a Monarchia felkészületlenül vágott bele a háborúba, ami pénzügyi 
téren is igaz volt. A hadvezetőség már a mozgósítás elrendelését követően kész
pénztartalékok nélkül maradt. Teleszky János, a háborús időszak magyar pénzügy- 
minisztere Magyarország összes háborús kiadásait 32,7 milliárd koronára becsülte. Áz 
összes háborús kiadás alig 5 %-át fedezte adóbevétel, míg a fennmaradó 95 %-ot köl
csönökből teremtették elő. Teleszky János számításai szerint a hadikiadások 53 %-át 
hadikötvény-kibocsátások révén, 30 %-át közvetlen jegybanki hitelből, 7 %-át a keres
kedelmi bankoktól felvett hitelekből, 5 %-át pedig külföldi kölcsönökből fedezték.

A költségvetés hiányának fedezésében a legjelentősebb tétel a hadikölcsön kötvény 
kibocsátásokból elért bevétel volt. Magyarországon nyolc alkalommal bocsátottak ki ha
dikölcsön kötvényeket. 1914. november 12-én jelent meg az első hadikölcsönkötvények 
aláírási felhívása a Monarchia mindkét államában. A magyarországi államkötvény-kibo
csátások történetében teljesen új jelenség volt, hogy a kormány közvetlenül a lakosság
hoz fordult. Az első hadikölcsön 6%-os, adómentes, járadékkölcsön kötvényekből állt, 
amely azonban 1920. novemberéig nem volt felmondható, így voltaképpen a járadékköt
vény s a 6 év múlva esedékes pénztárjegy kombinációjának volt tekinthető. Az első ha- 
dikölcsön-kibocsátás sikere messze meghaladta a szakemberek előzetes várakozásait 
is, néhány nap leforgása alatt 1,185 millió koronás bevételt hozott a költségvetésnek. A 
váratlan sikernek több oka is volt. A kötvények tiszta kamatozása jelentősen meghaladta 
a háború előtt szokásos kamatlábmagasságot, még a szintén igen előnyös németországi 
kibocsátásét is. A Monarchia pénzügyi kormányzata a jegyzési kedvet akarta felkelteni 
ezen a módon, hiszen első ízben került sor államadóssági címletek bevezetésére a kö
zönség köreiben. A kötvények adó- és illetékmentesek voltak. A kisebb megtakarítások 
felett rendelkezők bevonása érdekében 50 korona volt a legkisebb jegyezhető címlet, és 
a részletfizetésre is mód nyílt.

Rendkívül sikeres és hatásos volt a propaganda is. A hadikölcsön népszerűsítésében 
részt vett az egész magyar közélet, az egyházi és világi méltóságok, a gazdasági érdek- 
képviseletek, a társadalmi egyesületek. A kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt 
a hadikölcsönök jegyzése mellett agitáltak. A hadikölcsön-propaganda azokat a kisbe
fektetőket vette célba, akik korábban idegenkedtek az állami értékpapírok vásárlásától, 
és pénzüket otthon, vagy takarékbetétekben tartották. Szólt a pénztulajdonosok szívéhez 
(a hadikölcsön bevételéből a fronton levő hozzátartozóik szenvedéseit enyhíthetik), ha
zafias érzelmeihez (most honfiúi/honleányi kötelesség az aláírás) és racionálisan szá
mító értelméhez (államilag garantált, biztos befektetés, kiemelkedően magas kamato
zással) egyaránt: „Az önfenntartás ösztöne követeli tőlünk, hogy mindenünket áldozzuk 
fel a hazánkért, hiszen ha a haza elvész, mindenünk vele pusztul. A magyar állam most 
nem kíván fiaitól oly messze menő áldozatot, csak azt kéri, hogy mindazok, akik anyagi 
eszközökkel rendelkeznek, bocsássák azt kölcsönképpen az ország rendelkezésére. (...) 
Aki a hadikölcsönre tőle telhetőleg nem jegyez, már módjában van: hazafiatlanul visel
kedik, bűnt követ el maga és hozzátartozói ellen és emelett oktalanul is cselekszik, mert 
páratlanul kedvező tőkeelhelyezési alkalmat szalaszt el.”

Az első világháború más totális háború volt, amely a hátországot is bekapcsolta a há
borúba, és szükségesnek tartotta az egész lakosság mozgósítását. A hadikölcsön-pro- 
paganda a lakosság legszélesebb rétegeit vonta be a hárobús „diskurzusba", elfogad
tatván velük, hogy valamilyen formában az otthon maradottaknak is részt kell venniük a 
háborúban, ha már nem a fronton, legalább pénzük, értékeik feláldozása révén. Szimbo
likus jelentőségű volt az is, hogy a legelső aláíró valamennyi kibocsátásnál az uralkodó 
volt. I. Ferenc József, majd halála után IV. Károly mindig jelentős összegű jegyzésekkel 
indította meg az aláírási időszakot. Az első hadikölcsön kibocsátása országra szóló ese
mény volt, amelyet már hetekkel korábban bejelentett a sajtó, és minden számottevő sze
mélyiség megszólalt az ügyben. Később már — a dolog természetéből következően -  
megszokott eseménnyé vált. Míg az első alkalommal egyetlen hét is elegendő volt a vá
rakozásokat messze felülmúló összegű jegyzésekhez, a háborús lelkesedés és hazafias 
fellángolás lankadásával már egyre hosszabbra nyúlt az újabb kibocsátásokjegyzési idő
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szaka. A hadikölcsönkötvények végül nem váltották be a befektetők reményeit. Az előre
haladó infláció az eleinte magasnak tűnő kamatozást felemésztette, és a kötvények a 
háború után értéktelen papírdarabbá váltak. Egyes családok számára ez a biztos meg
élhetést jelentő megtakarítások teljes elvesztését jelentette.

Nem váltotta be a hadikölcsön-kibocsátás a pénzügyi kormányzat azon reményét sem, 
hogy az lecsapolja a felduzzadt pénzforgalmat. A kötvényjegyzések egy része ugyanis 
hitelteremtéssel párosult. A jegyzési kedv növelése érdekében már a legelső kibocsá
tásnál is lehetővé tették, hogy a kötvényeket már eleve hitelbe vásárolják meg, az Oszt
rák-Magyar Bank pedig lombardkölcsönt (kézizálogkölcsönt folyósított a kötvényekre. így 
a kibocsátások nem a megtakarításokat mobilizálták, hanem voltaképpen a költségvetési 
hiány burkolt jegybanki finanszírozását jelentették. Az inflációt tehát nem csökkentették.

Az államháztartás az első világháborút követően sem volt egyensúlyban. Az adóbe
vételek a gazdasági élet bénultsága következtében nagymértékben csökkentek. A be
vételek behajtását rendkívül megnehezítette az is, hogy a békeszerződés területi rendel
kezéseinek következtében szétesett a pénzügyigazgatási apparátus. A kiadási oldalon 
viszont igen nagy terhet jelentett a leszerelő katonákról, a menekült állami alkalmazot
takról való gondoskodás. A jelentkező egyre nagyobb deficitet, akárcsak a korábbi évek
ben, egyedül a központi bank kölcsönei fedezték.

A jegybank szerepe

Az első világháború kitörése a Monarchia jegybankját is meglehetősen felkészületlenül 
érte. Míg a többi jelentősebb európai központi bank számottevő aranykészletet halmozott 
fel a háború előtti években, az Osztrák-Magyar Bank aranykészlete csökkent, és 1914 
nyarára már kritikus szintet ért el. 1914. június 25-ét követően pánikhangulat alakult ki a 
hazai pénzpiacon. Óriásira nőtt a kereslet a jegybanki hitelek, továbbá az arany és a de
vizák iránt: nagy igényekkel jelentkezett a hadvezetőség. A kereskedelmi bankokat is va
lósággal megrohanták a pénzüket kivenni akaró betéttulajdonosok. A Pesti Magyar Ke
reskedelmi bank, amely a magyarországi bankok között a legnagyobb betétállománnyal 
rendelkezett, betétállományának több mint 8%-át fizette ki egyetlen hét leforgása alatt. A 
vidéki bankok is szorongatott helyzetbe kerültek. Az Osztrák-magyar Bank első intézke
dései, a kamatláb többszöri emelése és a rendkívüli hitelek engedélyezése, nem bizo
nyultak eredményesnek, ezért a Monarchia pénzügyi vezetése 1914. augusztus 1-jén 
fizetési moratóriumot léptetett életbe, aminek értelmében a bankon megtagadhatták a 
betétek kifizetését.

Az Osztrák-Magyar Bank feladatköre jelentősen megváltozott a háború következtében. 
1914. augusztus 17-én felfüggesztették a bank alapszabályzatát, ezzel érvényüket vesz
tették mindazok a rendelkezések, amelyek korábban garantálták a jegybank államtól való 
függetlenségét, és egyben korlátot állítottak az inflációs pénzteremtésnek. Megszűnt az 
a tilalom is, melynek értelmében az Osztrák-Magyar Bank nem nyújthatott kormányoknak 
hiteleket. A bank pénzteremtésének semmilyen adminisztratív korlátja nem maradt, 
ugyanis megszüntették a kötelező fedezeti arányt (a bank által kibocsátott bankjegyek
nek korábban 40%-os aranyfedezettel kellett bírniuk), a bankjegyadót, és nem volt többé 
a bank kötelessége, hogy őrködjön a korona értékállandósága fölött.

A háború folyamán az Osztrák-Magyar Bank jelentős arányban nyújtott a hadviselő 
kormányoknak hiteleket. Az első háborús évben eseti megállapodások szerint, 1915 nya
rától pedig egy előre meghatározott konstrukció alapján, rendszeresen hitelezett. A meg
állapodás értelmében az Osztrák-Magyar Bank minden alkalommal 1,5-1,5 milliárd ko
rona összegű hitelt nyújtott, amin az osztrák és a magyar kormányok 63,6-36,4%-os 
arányban osztozkodtak. Ez az arány a Monarchia közös költségeinek viselésében azo
nos volt a két állam részesedésével. Mig az 1,5 milliárdos jegybanki kölcsönt 1915-ben 
csak egyszer, 1916-ban már 4 alkalommal, az utolsó háborús évben pedig már 11 ízben 
vette igénybe a két kormány. A kölcsönök kamata irreálisan alacsony volt. Miközben a 
korona értéke havonta 2-3%-kal csökkent, a költségvetésnek nyújtott jegybanki kölcsö
nök kamatozását mindössze 1%-ban határozták meg. Hamarosan kiderült azonban,
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hogy a háborús kiadások alatt roskadozó költségvetések még ezt az alacsony kamatot 
sem tudják kifizetni, ezért ekkor évi fél százalékra csökkentették azt.

Az Osztrák-Magyar Bank gyakorlatilag korlátlan összegben nyújtott a hadviselő kor
mányoknak hiteleket, és ezzel maga vált az inflációs folyamat egyik legfontosabb ger
jesztőjévé. A háború előtt a pénztömeg nagyságát alapvetően a kereskedelmi alapon 
nyújtott váltóhitelek határozták meg, aminek megvolt az az előnye, hogy a hitelpolitika 
rugalmasan alkalmazkodott a gazdaság pénzszúkségletéhez, a pénzteremtés együtt tu
dott nőni, illetve csökkenni a piac pénzkeresletével. 1914 után azonban a váltóhitel el
vesztette korábbi jelentőségét, a pénzforgalomban betöltött szerepe visszaszorult. A há
ború során a kormányoknak nyújtott nagyvonalú jegybanki hitelek és a hadvezetőség 
bőkezűköltekezése következtében óriási bankjegymennyiség került forgalomba. A pénz- 
forgalom felduzzadása lehetővé tette, hogy a bankok és a vállalkozások jelentős kész- 
pénztartalékokat halmozzanak fel. Mindennek következtében a magángazdasági tran
zakciókban visszaszorult a váltóhitel szerepe, s egyre terjedt a készpénzben való fizetés. 
A készpénzfizetés terjedésében a háború vége felé az egyre nagyobb méreteket öltő áru
hiány is szerepet játszott. A forgalomban levő pénz mennyiségét a háborús időszakban 
tehát egyedül a költségvetésnek nyújtott hitelek összege határozta meg. Ezek a hitelek azon
ban már nem alkalmazkodtak olyan rugalmasan a pénz iránti kereslethez, mint az előbb is
mertetett váltóhitelek, hanem tartósan növelték a készpénzforgalmat, és ezzel az inflációs 
nyomást is.

A háború elvesztését követően aláírt békeszerződések arra kötelezték Ausztriát es 
Magyarországot, hogy számolják fel a volt közös központi bankot és létesítsenek új, nem
zeti jegybankokat. 1919 decembere után az Osztrák-Magyar Bank Osztrák, illetve Ma
gyar Uzletvezetősége kúlönváltan működött tovább. Magyarországon azonban már 
1920-ban tervbe vették egy új jegybank felállítását. Magyarországot a trianoni békeszer
ződés jóvátétel fizetésére kötelezte, összegének megállapítását azonban későbbre ha
lasztotta, viszont a magyar állam összes bevételére és vagyonára addig is kimondta a 
Jóvátételi Bizottság zálogjogát. Emiatt a létrehozandó új jegybank számára nem sikerült 
aranytartalékokat biztosítani. A pénzügyi kormányzat ezért egy ideiglenes, nemes- 
érckészlettel nem rendelkező jegybank felállítását határozta el, és a magyar Nemzeti 
Bank felállítását elhalasztotta arra az időre, amikor a jóvátételi kérdés végleges rende
zésre kerül. (A magyar jóvátétel összegét egyébként 1923 decemberében határozta meg 
a Jóvátételi Bizottság, és ezt követően. 1924 májusában, a pénzügyi stabilizáció része
ként alakult meg az MNB.)

Az 1921. augusztus 1 -jén megalakult Magyar Királyi Állami Jegyintézet nem volt klasz- 
szikus értelemben vett jegybank. Autonómiával nem rendelkezett, a Pénzügy
minisztérium felügyelete alatt működött. Miután a Jegyintézet állami intézet volt, az általa 
kibocsátott pénz is papírpénznek minősült, korabeli elnevezése szerint államjegy volt, 
szemben az Osztrák-Magyar Bank által teremtett bankjeggyel. A Jegyintézet kezdettől 
fogva változtatni akart elődje hitelpolitikáján, meg akarta szüntetni azt a gyakorlatot, hogy 
az Osztrák-Magyar Bank szinte korlátok nélkül folyósított hiteleket a költségvetésnek, mi
közben a magángazdaság hitelkeresletét nem elégítette ki. 1921. augusztus 1 -jén, a 
Jegyintézet megalakulásakor a magángazdaság számára nyújtott hitelek összege az ál
lamnak folyósított jegybanki kölcsönök összegének mindössze három ezrelékét érte el. 
A Jegyintézet ezért arra törekedett, hogy a pénzintézeteket és a vállalatokat váltóbenyúj
tásra ösztönözze. A Jegyintézet e törekvése rendkívül eredményesnek bizonyult, a hite
lállományon belül csökkent a kormánynak nyújtott hitelek aránya. 1923-ban a hitelek több 
mint fele már váltóhitel volt. Mindezek a kedvező változások sem jelentették azonban azt, 
hogy a Jegyintézetnek sikerült volna mérsékelnie az infláció ütemét, éppen ellenkezőleg. 
A Jegyintézet hitelpolitikája az infláció felgyorsulásának egyik legfontosabb oka lett. Mi
közben továbbra is finanszírozta a deficites költségvetést, nagyvonalú, és főként igen 
alacsony kamatozású hitelekkel látta le a gazdaságot is. Az infláció ütemét nem követő 
kamatlábak következtében a jegybanki hitelek iránt óriási kereslet nyilvánult meg, hiszen 
a kölcsönöket mind gyorsabban elértéktelenedő koronákban lehetett törleszteni, így már 
a kölcsönfelvétel önmagában is előnyös üzletnek bizonyult. Bár a Jegyintézet hitelpoliti
káját igen sok bírálat érte, mégis nagyban hozzájárult a magyar gazdaság háború utáni
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talpraállásához, segítette a béketermelésre való viszonylag zökkenőmentes átállást. Az 
1920/21. esztendő fordulóján jelentkező erős világgazdasági depresszió Magyarorszá
gon nem éreztette hatását, nem nőtt meg a munkanélküliek száma sem.

Kereskedelmi mérleg

Magyarország kereskedelmi mérlege már az első világháborút megelőzően is króni
kusan passzív volt, a hiány mértéke azonban a háború alatt megsokszorozódott. A Köz
ponti Hatalmak ellen elrendelt blokád következtében minimálisra zsugorodott a magyar 
kivitel. Az export visszaesése ugyanakkor nem párosult az importszükséglet arányos 
csökkenésével. A hadsereg igényei, valamint a mezőgazdasági termelés visszaesése 
következtében fellépő élelmiszerhiány jelentős behozatalt tett szükségessé. A behozatali 
többletet az Osztrák-Magyar Bank aranytartalékainak értékesítésével és külföldi kölcsö
nök felvételével fedezték. A háborús körülmények között hitelt csak Németorzságban és 
a semleges országok pénz- és tőkepiacain lehetett felvenni. Ez a gyakorlat a korona ár
folyamának további eséséhez és a jegybank aranytartalékainak feléléséhez vezetett. A 
probléma megoldása érdekében, Bécsben és Budapesten 1916.február 1-jén felállították 
a Devizaközpontot, ami a devizagazdálkodás központosítását jelentette. A devizaköz
pont feladata a nélkülözhetetlen importhoz szükséges devizák előteremtése, a külfölddel 
folytatott fizetési forgalom ellenőrzése, később már a szigorú korlátozása lett. A szerve
zet azonban nem tudta megoldani a devizaellátás problémáit, a beszolgáltatott valuták 
és devizák összege nem volt elégséges az igények kielégítésére. A Devizaközpont által 
megállapíott devizaárfolyamok jóval alacsonyabbak voltak a feketepiaci kurzusoknál (az 
értéktőzsdét a háború kitörése után bezárták), ami már önmagában is jelentősen növelte 
a devizák iránti keresletet. A kereslet kielégítése érdekében az Osztrák-Magyar Bank 
kénytelen volt saját készleteit is a Devizaközpont rendelkezésére bocsátani és külföldön 
hiteleket felvenni. így a jegybank maga növelte a korona kínálatát a külföldi pénzpiacokon, 
ezzel rontotta annak árfolyamát, hozzájárult értékének további csökkenéséhez.

A háború után a helyzet lényegében nem változott. A korona értékét továbbra is ron
totta, hogy az ország fizetési mérlege 1918-at követően is állandóan passzívummal zá
rult. A kedvezőtlen egyenleg alapvetően két okra volt visszavezethető, egyrészt az ország 
kedvezőtlen külkereskedelmi pozícióira, másrészt a fennálló nagy összegű külföldi tar
tozásokra, melyek részben a háború előtt, részben a háború alatt felvett kölcsönök alap
ján keletkeztek, és amelyeket ezekben az években nem ellensúlyozhattak újabb külföldi 
hitelfelvételek. Magyarország az 1920-as évek első felében mindig passzívummal zárta 
kereskedelmi mérlegét. Ennek oka alapvetően az volt, hogy kiszakadt a Monarchia közös 
piacából, elvesztette felvevő piacának és nyerstermékforrásainak jelentős részét. Miköz
ben a gazdaság újjáépítése, a háború alatt elmaradt beruházások pótlása miatt jelentős 
volt az importszükséglet, az ország exportágazatai, mindenekelőtt a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar még nem érte el a háború előtti termelési eredményeit. A kivitel nem 
ellensúlyozta a behozatal megnövekedését.

Az 1916-ban létesített Devizaközpontot 1920-ban egy liberálisabb periódusban meg
szüntették. 1922 nyarán, amikor a korona értéke hirtelen zuhanni kezdett, újból felállítot
ták. A Devizaközpont, mely a háború alatt még némiképp az önkéntesség jegyével alakult 
meg, ekkor már tisztán állami intézmény volt, centralizáltabban és szigorúbb ellenőrzés 
mellett működött, mint háborús elődje. Működésének célja a valutaüzérkedés letörése 
és a koronaárfolyam csökkenésének megállítása volt. Megalakulásától kezdve tilos volt 
a magyar korona külföldre utalása, a korona elleni arbitrázs, valamint koronahitelek nyúj
tása külföldieknek. Minden exportból származó valutát és devizát be kellett szolgáltatni 
a Devizaközpontba és csak annak jóváhagyásával lehetett a behozott áruk ellenértékét 
kifizetni. A szigorú intézkedések azonban csak a külkereskedelmet nehezítették, eredeti 
céljukat nem érték el. A behozatali többletet a központosított devizagazdálkodás ellenére 
sem lehetett másként fedezni, mint további eladósodással, vagyis a korona árfolyamának 
további rontásával.

A magyarországi infláció kialakulása nem választható el az első világháborútól, a há
ború alatti és utáni sajátos gazdasági viszonyoktól. Kialakulásában fontos szerepe volt
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a hiánygazdaságnak is. Ugyanakkor a kormány intézkedései a piac egyre bürokratiku
sabb szabályozása, korlátozása is bizonyíthatóan emelte az árszínvonalat. Az árukész
letekkel való központosított gazdálkodás végett létrehívott anyag- és termékközpontok, 
a kötelező terménybeszolgáltatás ésszerűtlen és pazarló működésére már a korabeli
szakemberek is felhívták a figyelmet.

A kortársak viszonylag lassan ébredtek rá arra, hogy a korona feltartóztathatatlanul 
élértéktelendik. Sok család, mely alacsony kamatozású bankbetétbe, állami értékpapírba 
fektette megtakarításait, mindenét elvesztette az infláció következtében. Sújtotta az inf
láció mindazokat az alkalmazottakat is, akiknek havi vagy heti keresetét szinte teljesen 
felemésztette az áraknak a béreknél gyorsabb emelkedése. Jól jártak viszont mindazok, 
akik az infláció idején fizették vissza pénztartozásaikat, hiszen az eredeti érték töredékét 
kellett csak törleszteniük. Az eladósodott mezőgazdasági birtokok szinte teljesen meg
szabadultak nyomasztó jelzálogos terheiktől. Az olcsó hitelhez jutó iparvállalatok is pro
fitálhattak az infláció alatti beruházásokból. A pénz elértéktelenedése kollektív társadalmi 
tapasztalattá vált ezekben az években, és ez az élmény mély nyomokat hagyott a követ
kező évtizedek politikusaiban, gazdaságpolitikusaiban is.
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S Z E M L E
Minőség-ellenőrzési rendszerek 

az oktatásban
Az 1994. nyarán, Budapesten megrendezett európai rektori konferencia egyik 
szekciója a nemzetközi, minőség-ellenőrzési rendszerekkel foglalkozott. A minő
ség-ellenőrzés témaköre számunkra jelenleg elsősorban a felsőoktatásban zajló 
akkreditációs eljárások miatt aktuális. Ezek lényege, hogy az intézményt az 
Országos Akkreditációs Bizottság átvizsgálja, előzetes minőségi kontrollt végez 
az indítandó új szakkal, képzéssel kapcsolatban. Az Akkreditációs Bizottság 
elnöke szerint az akkreditációs kézikönyv alapján folytatott eljárásban -  egyfajta 
önértékelési folyamatban -  maguk az intézmények legalább annyira érdekeltek,

*

mint a felsőoktatás egésze. írásunkban a minőség-ellenőrzés lehetőségeit sze
retnénk bemutatni a pedagógus-továbbképzések területén.

A minőség-ellenőrzéséről általában

A minőség-ellenőrzés az oktatás területén viszonylag új togalom. Mint a menedzs
ment, úgy ez a tevékenység is a fejlett ipari termelésből került a pedagógiába. Az iparban 
a termékek és szolgáltatások minőségének ellenőrzésére fejlesztettek ki minőség ellen
őrző rendszereket. A termelők, szolgáltatók oldaláról pedig minőségbiztositási rend
szereket dolgoztak ki. Ez utóbbiak magukban foglalják a minőség-ellenőrzését de ennél 
tágabb körű tevékenység. Lényegében véve együtt jelentik a szabványosítást, az ún. 
MEO tevékenységet és a minőség tanúsítását. Ezek a tevékenységek a termékek, szol
gáltatások minőségét és „csereszabatosságát” biztosítják. A rendszer lényege, hogy a 
szolgáltatók, termékelőállítók egész tevékenységüket átvilágítható módon, folyamatos 
ellenőrzés és önellenőrzés mellett végzik. A minőségbiztosítási rendszernek még önma
gának a minőségbiztosítási rendszernek az ellenőrzése is része. Ez biztosítja a szolgál
tatás, termék lehető legjobb minőségét.

A minőségbiztosítás alapja egy erre a célra készült dokumentáció, mely a biztosítandó 
tevékenység minden részletre kiterjedő leírását tartalmazza. A dokumentáció részlete
sen leírja a személyi,tárgyi és környezeti feltételeket. Tartalmaz minden olyan információt, 
aminek köze lehet a végzett tevékenység eredményességéhez. A felsőoktatási szak- il
letve képzés-akkreditáció lényegében megegyezik az ipari minőségbiztositási akkreditáció- 
val. Mindkettő a végzett tevékenység részletes leírása alapján, valamilyen felsőbb hatóság 
által előírt követelmények meglétét vizsgálja. A felsőoktatás területén az akkreditációs kézi
könyv az a dokumentum, amelyben lefektetett kritériumrendszer szerint az akkreditálás tör
ténik. A benne leírt kritériumok az oktatás minden részletkérdésére kitérnek (az oktatómunka 
minősége, az oktatók képzettsége, a külső és belső oktatók aránya, a tárgyi feltételek stb.)

A továbbképzési rendszer

Némileg különböznie kell ettől a pedagógus-továbbképzési rendszer minőségbiztosí
tásának. A pedagógus-továbbképzés kialakítandó rendszerére nézve külső és belső fel
tételeknek kell teljesülniük. Jelenleg a legfontosabb külső feltétel, hogy a kiépítendő rend
szer legyen összhangban az összes jelenleg létező továbbképzési formációval. Ezt gya
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korlatilag csak úgy lehet megoldani, hogy biztosítani kell a minőségbiztosítási rendszer 
és az akkreditációs eljárás megszervezésében az összes érdekeltek valamilyen szintű 
képviseletét. A képviseleti alapon létrejött akkreditációs bizottság felállítja az akkreditálás 
formai feltételeit. Lényeges, hogy itt az akkreditálási eljárás nem intézményekre, hanem 
továbbképzési programokra irányul. Azt is fontos tisztázni, hogy az egész akkreditációs 
eljárás elsősorban a formai elemekre kell vonatkozzon. Elsődleges célja, meg nem felelő 
szervezettségű továbbképzések kiszűrése. Természetesen az egész rendszer felállítása 
nem képzelhető el egy koordináló iroda működtetése nélkül. Az akkreditálási eljárás lé
nyegében az intézmények részéről egymás bizonyos továbbképzési programjainak köl
csönös elismerését jelenti, mégis az ezzel kapcsolatos adminisztráció végzése és a do
kumentumok kezelése nem képzelhető el egyik intézmény keretében, de valamely főha
tóságnál sem.

A rendszer nagyjából úgy néz ki, hogy a koordinációs iroda megszervezi az érintett 
választott program-akkreditációs bizottság létrehozását. Ez a bizottság (esetleg albizott
sága) elkészítené az akkreditálás formai feltételeit. Ennek alapján a bizottság az akkre
ditálásra benyújtott továbbképzési programokat elbírálná.

A valóságban egy program akkreditálása a végrehajtás utáni ellenőrzés eredményétől 
kellene függjön, ami természetesen lehetetlen. Ugyanakkor az előzetes akkreditálásnak 
a legrészletesebb biztosítékrendszer ellenére is lehet némi kockázata. Tudvalevő, hogy 
vannak remek pályázatkészítő szakemberek és kiváló továbbképzők. Az is közismert, 
hogy e kettő nem mindig esik egybe. Minthogy az oktatási tevékenység nem mérhető 
azzal az egzaktsággal amivel például egy munkadarabnak, vagy készüléknek a minő
ségbiztosítás szempontjából fontos tulajdonságai, valószinóleg figyelembe kell venni a 
továbbképzést szervező szervezet, illetve az oktató személyek beválásáét az akkreditált 
programok végrehajtásában.

Nyilvánvaló, hogy egyedi, egyszeri programokat, meglehetősen nehéz és nem is na
gyon érdemes akkreditáltatni. Azokat a folyamatosan tartható programokat viszont igen, 
amelyek részvevőinek esélyük lehet valamely felsőoktatási intézményben hallgatói kredit 
ekvivalanciára. Ez elsősorban nyilván a felsőoktatási intézményeken múlik. Az akkredi
tálás rendszerének azonban nagyon fontos eleme a nyitottság. Ha tehát valamilyen akk
reditációs feltételt megszabunk, akinek a programja annak eleget tesz, annak programját 
kötelesek vagyunk akkreditálni.

Az esetleges felsőoktatási továbbképzési kreditet érő tanfolyamok akkreditálása per
sze az itt vázolttól valamelyest eltérő kell legyen. Ezek esetében ugyanis nem elég a to
vábbképzéssel foglalkozók konszenzus alapján történő akkreditációja, hanem állami ga
ranciát is be kell tudni építeni az akkreditálás rendszerébe. Más kérdés, hogy ez minő
ségileg magasabb követelményszintet jelent-e, mint (ha létrejön) a továbbképzők ösz- 
szességének legitimációja.

BARDÓCZ-TÓDOR ANDRAS

Matti Kujasalo kiállítása Budapesten
Matti Kujasalo kapta Finnországban az „Év művésze” kitüntető címet 1994-ben. Ez a 

számunkra szokatlan kitüntetés Finnországban komoly dolog: egyfelől valódi presztízst 
biztosit az így elismert művésznek, másfelől pedig jelentékeny összegű pénzzel is támo
gatja az alkotót. És ami a legfontosabb megrendezték a kitüntetett munkásságát bemu
tató életmű-kiállítást, amelyet első ízben természetesen a finn közönség láthatott a fő
város „műcsarnokában", a Helsingin Taidehalliban 1994 augusztusától szeptember kö
zepéig.

Ha már a szervezők rengeteg időt, pénzt, munkát áldoztak a kiállításra -  számos ko
moly szponzor támogatásával -  elhatározták: lehetőleg minnél több helyen mutatják be 
azt. így volt megtekinthető a kiállítás 1994 december végétől 1995 februárig Budapesten,
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s így kerül sorra 1995-ben Németországban két helyen, hogy aztán az utazás 1997-ben 
fejeződjék be. A kiállítást természetesen nagyszabású életmű-katalógus kíséri, melyben 
jól áttekinthetően sorakoznak Kujasalo művei 1973-tól napjainkig. Mind a katalógusban 
mind pedig a kiállításon egy rendkívül következetes életpályát tekinthetünk át. Matti Ku
jasalo, aki a finn absztrakt konstruktivisták talán legkiemelkedőbb képviselője, a hatvanas 
évek végétől rendíthetetlenül készíti geometrikus rasztereit. Egy interjúban ugyan kifej
tette, hogy művészetére sokkal inkább hatott a hatvanas évek végi amerikai útja, Ad 
Reinhardt, Josef ASbers valamint az emblematikus pop-art, mondjuk Indiana, valamint az 
op-artból talán Vasaretyés Bríget Riley, mint a franciás hagyományokkal teli finn konstrukti
vizmus és annak nagymesterei, Unto Pusa, vagy Sam Vanni, ám a külső szemlélő számára 
ezek a nagyon finom árnyalatnyi eltérésű eredettörténetek kévésbé érzékelhetőek.

Kujasalot az op-arttól kétségkívül megkülönbözteti az igen markáns komponálási mód: 
a minden irányban nyitott op-art szerkezettel szemben az ő képei zártak, egyértelmű és 
határozott konstrukciók. A képek felületét vonalak, raszterek alkotják, függőleges-víz
szintes mozgások, átlók rendszere „mozog" egy homogén háttér előtt. Ezek a vizuális 
mozgások hozzák létre Kujasalo képein a teret. A színek erőteljesen visszafogottak, 
szürkék, feketék, kékesszürkék, illetve kombinációi. A háttér fehér vagy fekete, Kujasalo 
a hetvenes évekig használt erőteljessebb színeket, még 1980-ban is festett fehér alapon 
vöröset, vagy zöldet. De egyik esetben sem a szín játszotta nála a főszerepet, hanem 
mindig háttérbe szorul a szerkezet és a forma mögött.

A művész minden képe egy hosszú folyamat: egyszerre rendkívül egyszerű, tiszta for
mák kapcsolatrendszere, másrészt pedig igencsak bonyolult összefüggésrendszerek hálója. 
Az elemi geometriai formák egyre ismétlődnek rajtuk, felületüket alkotó négyzetek a háttér 
négyzethálója előtt lassan elfordulnak a függőleges-vízszintes alapállapotukból, és ez a fi
nom mozgás hozza létre azt a bonyolult rácsritmust, ami Kujasalo képeinek lényege.

A nyugtalanságérzet különösképpen felerősödik, amikor Kujasalo formázott vásznakat 
használ, tehát amikor köralakú képet, osztott táblájú festményt készít, illetve sarkára ál
lított négyzetet, háromszög formájú képfelületet képez.

1978-óta Kujasalo háromdimenziós munkákat is alkot, melyeken a vonalak a függőle
gesből vagy vízszintesből átlókká fordulnak át, s belépnek a térbe. Szobrai teljesen azo
nos rendezőelvek szerint születnek, mint a festményei, mégis sokkal valóságosabbak és 
kézzelfoghatóbban jelenítik meg Kujasalo geometrikus rendszerét.

Matti Kujasalo a szisztematikus konstruktivizmus művelőjeként egyrészt teljesen 
egyedi esetnek számít. Másrészt számomra a finn geometria túlságosan is monotonnak 
tűnik, ahol is a rendezőelvek végtelen következetessége, a vonal és négyzet szigorú rit
musa, ruhaszövetre emlékeztető ismétlődése fárasztó, kevés valódi vizuális gyönyört kel
tő tevékenységgé válik. Persze lehet, hogy ez csak lelkialkat kérdése, de a művészeti 
puritánságnak ez a foka, a szeriális ismétlődések konok monotómiája távol áll tőlem, s 
talán az európai hagyományoktól is.

Kujasalo Ludwig Múzeum-beli kiállítása, és annak rendkívül alapos katalógusa ugyan
akkor lenyűgöző volt: iskolapélda arra, hogy egy kicsi és meglehetősen egyedi kultúrájú 
és művészetű ország hogyan és miként ismertetheti meg kortárs művészetét a világgal, 
így kell ezt csinálni. •

FITZ PÉTER

Merlin legújabb varázslata
Magyarország színházi struktúrájának mind a mai napig természetes része a bérlet

rendszer: e nélkül a legtöbb nagy színház számára -  a vidéki helyzetről nem is beszélve
-  szinte a lehetetlennel lenne egyenlő megtölteni a nézőteret. Az elmúlt évek színházi 
gyakorlatában bevett szokás volt azonban az is, hogy egyes színházak -  Nemzeti, Erkel
(1) -  ún. ifjúsági bérletsorozatokat hirdettek meg, amelyek látogatói közt elsősorban a 
középiskolás korosztály képviseltette magát nagy számban. Ebben az esetben az emlí-
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tett okokon kívül természetesen nagy szerepet játszott az az elv is, hogy -  lévén az ér
telmiségi létnek része a színházba járás, és erre az iskola (is) hivatott felkészíteni az if
júságot -  intézményesen, iskolai keretek közt is biztosítsanak erre lehetőséget. A darab
választásnál elsősorban azt vették figyelembe, hogy a kiszemelt mű kapcsolódjon az iro
dalom tananyaghoz, illetve részét képezze annak a magyar és egyetemes kultúrának, 
amellyel az iskolának feladata megismertetni a tanulókat, az áraknál pedig, hogy ne je
lentsen túlságosan nagy gondot a szülőknek.

A bérletes előadások azonban igen gyakran nem arattak egyértelmű sikert a diákok 
köreiben, és a gyakori botrányokat csak részben lehet azzal az egyébként igaz közhellyel 
magyarázni, hogy a gyermek a legőszintébb közönség, hiszen néhány vasárnap délelőtti 
előadáson a diákközönség részéről számos jó, a felnőttek körében nagy sikert aratott 
darabot is hangosabb értetlenség vagy érdektelenség fogadott. Az említett tüneteket 
szinte kizárólag -  sokszor teljes joggal -  a „mai ifjúság” kultúrálatlanságával magyaráz
ták. Nos, egyrészről valóban kell lennie egy pontnak, amelyen túl már nem lehet tolerálni 
a gyerek „gyerekségét” , és amikor jobb esetben a szülőnek és a tanárnak, rosszabb eset
ben a színésznek -  pl. Sinkovits Imre „kiszólása” a Nemzeti Színház Bánk bári\án -  kell 
közbeavatkoznia, hiszen az iskola valahol az intelligens közösségi létre is nevel. Más
részt épp a színház lehet az a hely, ahol a mindennél közvetlenebb hatás miatt tényle
gesen maga a műalkotás lehetne a fegyelmező erő.

A diákelőadások botrányai sokkal összetettebb jelenségek annál, mintsem kizáróla
gosan a produkciók színvonalával vagy a nézők magaviseletével lehetne azokat meg
magyarázni. Sokkal inkább el kellene gondolkozni azon, hogy vajon nem eleve téves-e 
az az elképzelés hogy ugyanolyan típusú előadás „való" a színházi befogadás kezdő, 
haladó, illetve közép- vagy felsőfokú szintjén levő embereknek. (2) A színház önálló, az 
összes többitől különböző művészet, melynek önálló, csak rá jellemző és elsajátítható 
jelrendszere van. A diákoknak szánt darab kiválasztásakor tehát a feldolgozott drámán
-  a színjátékszövegen (3) -  kívül a jelrendszer többi elemét -  játékmód, hely -  is figye
lembe kell venni. Az igazsághoz tartozik, hogy az ilyen szempontból történő válogatásra 
csak az elmúlt években nyílt mód, mivel a nagyközönség számára csak ekkorra vált le
hetővé a nem-hagyományos, alternatív alkotások megtekintése is. (4)

Az elmúlt években a botrányok néma kivonulássá szelídültek, és a reakciók láttán sok 
kolléga mondott le jobb esetben csak a bérletes előadások, rosszabb esetben egyáltalán 
a színházlátogatás megszervezéséről és lebonyolításáról. A színházba járás azonban a 
már említett értelmiségi lét része, ezért az iskolai munkán belül éppolyan természetessé 
kellene válnia, mint a könyvtárhasználatnak vagy az osztálykirándulásnak. Nos, igen, bó
lintanak egyetértően a magyartanárok, de még a leglelkesebbek és legoptimistábbak is 
enyhe sóhajjal gondolnak arra, hogy a tananyaghoz valamiképpen kapcsolható, a tanulók 
korának, a színházra nevelés folyamatában elért szintjének megfelelő darab kiválasztása 
(a kínálat állandó figyelemmel kísérése), a kapcsolatfelvétel a szervezővel és nem utol
sósorban az anyagiak (a színházjegyek ára átlagosan 200-300 Ft) rendezése mellett 
szinte eltörpül a szellemi előkészítő munka. A szervezés egyforma fáradságba kerül, le
gyen az diákbérlet vagy egyéni kezdeményezésű színházlátogatás, és az elemzés még 
a legegyszerűbbnek tűnő színpadi megoldásokkal dolgozó darab esetében sem nélkü
lözhető. Sőt, talán éppen így lehetne megoldani számos viselkedési problémát. Egy va
lódi diákbérlet összeállítói azonban, ha áttételesen is, de nagyon sokat segíthetnek a ki
választásban.

1994. őszén jutott el az iskolákba a Merlin Színház kis füzete, amelyben az 1994/95-ös 
évadra a középiskolák 1- 2., illetve a 3-4. évfolyamának hirdetett meg három-három, té
májában a tananyaghoz kapcsolódó előadást. A vállalkozás nem volt kockázatmentes. 
A diákbérletes előadásokhoz kötődő esetleges rossz tapasztalatokon túl a Merlin kis 
színház, melyet a közvélemény idegennyelvű, illetve elsősorban alternatív előadások he
lyeként tart számon. Természetes volt a félelem, vajon hogyan hat majd a hagyományos
színházhoz szokott osztályokra a szokatlan játékstílus, a nem-hagyományos térkoncep
ció.

A félelem alaptalan volt, ugyanis a színház már régóta foglalkozik fiatalokkal: a Jor- 
dán-Lázárházaspár a maga köré gyűjtött „színészpalántákban” kezdettől fogva egyszer
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re látta a tanítványt, a kollegát és az embert. A vizsgadarabok, az előadások mennyisége 
mindig szerves része volt a társulat-alakítás folyamatának. A színészházaspárban éppen 
az együttélés-együttjátszás alatt erősödhetett meg végleg a hit, hogy kortól és nemtől 
függetlenül meg lehet teremteni azt a világot, ahol a néző és a játszó kortól és nemtől 
függetlenül egy hullámhosszon mozognak, együtt lélegeznek -  azaz a jó színházat.

Hosszan lehetne elemezni, hogy miért jók vagy kevésbé jók a Merlin előadásai. A kö
vetkezőkben a hagyományos kritikai, illetve színházelméleti kritériumoktól teljesen eltérő 
szempontból vizsgáljuk a Kölcsey-bérlet (5) darabjait. Az ügy nagysága ugyanis talán 
éppen abban rejlik, hogy a Merlin-bérlet összállítói maximálisan megpróbálták figyelem
be venni a színház nélkülözhetetlen tényezőjét, a nézőt, tehát egy percre sem felejtik el, 
hogy ezeken a többnyire pénteki előadásokon a heti 34 tanítási órától kifáradt, talán 
egyáltalán nem rendszeres színházlátogatók -  14-17 éves lányok és fiúk -  ülnek a né
zőtéren.

Ezek a gyerekek kisebb közösségben, felnőttek közt a senkit nem zavaró sugdolózás- 
tól eltekintve nyugodtan végignézik az előadást, ha az jó. Az idegenek itt mintegy fegyel
mező erőként működnek, bár az sem elhanagolható nevelési szempont, hogy a gyerekek 
pontosan ebben az esetben szembesülnek azzal, hogy igenis vannak emberek, akik szá
mára természetes, hogy színházban töltik el az estéjüket. (Már csak ezért is rendkívül 
fontos, hogy az esetleges bérletes előadások mellett ilyen színházi élményben is része 
legyen a tanulónak.) Azonban minél több a diák és minél kevesebb a „normális" közön
ség, tehát ha minél kisebb a külső kontroll, annál nagyobb a zaj, ami egy jó előadás ese
tében talán nem is fakad másból, mint hogy egy-egy jelmez, gesztus vagy mondat hatá
sára mindenki egyszerre süg valamit a szomszédjának, vagy egyszerre mozdul meg a 
széken. Nos, ha a színházcsinálók tisztában vannak a nézőközönség „dramaturgiájával”, 
akkor egy jó előadás esetében éppen azokat a fiatal közönségben nem csak potenciá
lisan meglévő lehetőségeket tudják -  a sokkal nagyobb nyitottságot, a könnyebb aktivi- 
zálhatóságot -  a maguk és így az egész színházi kommunikáció hasznára fordítani, ame
lyekre az említett jelek utalnak.

A Nem mind Arany..., de mind fénylik irodalmi összeállítás hallatán elképzelhetetlen 
volt számomra, hogyan fogják a színészek egy órán át az apró színházteremben ösz- 
szezsúfolt közönséget az ún. szöveggyűjteményes versekkel lekötni, pedig mindössze 
két dolog kellett hozzá. Az egyik a Kaláka nagyon jó, a raphez szokott füleknek minden 
bizonnyal ismeretlen hangzásvilágú és így különösen érdekes zenéje, a másik, hogy az 
előadás -  a tapsvihar és a záró „együtténeklés” miatt leginkább koncertnek nevezném 
-felépítését nemcsak a versek tematikája, tehát a magyar líratörténet Janus Pannonius-i 
öntudatra ébredésétől a magyar romantika költészetének kiteljesedéséig tartó ívének a 
bemutatása, hanem a közösnég befogadói állapota is meghatározta. Ahogy a jó tanár
ban, úgy Jordánékban is működik az a jelzőrendszer, ami finoman letapogatja, hogy mi
kor lanyhul a közönség figyelme, és azonnal változtatni, az előadást szokatlan színházi 
elemekkel felfrissíteni képes. így elevenedtek meg előttünk az énekesek személyében 
a négyökrös szekér ökrei, így intette a közönséget egy tréfásan ál-szigorú szemvillanás
sal csendre az Emléklapra sorait karikírozó kamarakórus vezetője, így hatott elementáris 
erővel az eltúlzott tájszólásban előadott Tartózkodó kérelem (talán mert a szünetekben 
a tisztelt közönség is így „csúfolja” Csokonai versét). A jobb szélen álló Jordán Tamás 
táblákon jelezte, hogy éppen melyik vers kerül sorra -  ha a szórakozás mellett tanítani 
is akarunk, akkor nem szabad magunkat azzal áltatni, hogy az ott ülők kivétel nélkül mind 
kapásból felismerik az elhangzó műveket -, s így a látvány éppen az elhangzottak rög
zítését segítette elő. Kazinczy Jót s jól... kezdetű epigrammáját még a ruhatárban is dú
dolták a gyerekek, szövegét és költőjének nevét mind a mai napig tudják.

Az ezt követő előadás már a színház minden eszközével bolondozott és szórakozta
tott, hiszen a két /Wo//eVe-egyfelvonásos, a Dandin György és a Gömböc úr helyzetei, 
jellemei egyaránt vérbő komédiázásra adnak lehetőséget. Ennél (ezeknél) a daraboknál 
találkoztunk először azzal a jelenséggel, amely A két veronai nemesben már az előadás 
egyik központi szervezőelvévé vált: a hagyományos térkoncepció hangsúlyozott meg
változtatásával. Az európai színházban a hatvanas évektől kezdve tapasztalható a ha
gyományos térkoncepció (dobozszínház) tendenciózus megváltozása, melynek végső
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célja minden esetben az alkotó és a befogadó közti viszony élénkítése, a néző aktivizá
lása, a játékba való bevonása volt. A néző és a színész közti különbség megszüntetése 
onto'lógiailag lehetetlen, (6) a közönség tagjai csak játszóként és csak a játékmesterek 
irányításával vehetnek részt a produkcióban, amire viszont a fiatalok maximálisan kap
hatók. A Moliére-darabban ebből még csak ízelítőt kaptak a gyerekek: a színészek a né
zőtéren keresztül jöttek be a színházterembe, az éjszaka sötétjében a fejünkön kérésztől 
másztak- tapogatóztak be Angyalkáék. A meglepetés, az „ilyet nem szoktak színházban 
csinálni” érzése minden hagyományos fegyelmező eszköznél természetesebben terem
tette meg azt a figyelmet és őszinte odafordulást, amely a valódi műélvezet alapja. Ugyan
ez játszódott le például a Csikasz-Katus jelenetben is, ahol -  többek között -  az ifjú szí
nésznő kacérsága hallgattatta el a kamasz fiatalokat.

A Dandin György és a Gömböc úr azonban nemcsak nagyszerű komédiák, hanem bi
zonyos emberi jellemvonásoknak a kegyetlen kigyúnyolásai is. Ezt hangsúlyozta ki a két 
részt lezáró és összefoglaló kép, amikor is a címszereplőket a társulat két tagja a többiek 
harsány biztatásáról kísérve kötélen megugráltatja.

Ezeknek az alternatív színházra jellemző jeleknek az értelmezése, illetve felhívni a fi
gyelmet a jelenet központi funkciójára, már a tanár feladata, azért is, mert mára a kísér
letező színház egyes elemeit, jeleit átvette a realista színház, és a továbbiakban egyre 
nehezebb lesz olyan előadást találni, ahol ne lenne szükség ezeknek a befogadótól na
gyobb absztrakciós képességet és komolyabb színházlátást követő jeleknek az értésére.

A Shakespeare-darabnál a szokatlannal való sokkolás már a nézőtérre lépés pillana
tában megkezdődött: Verona közterén találjuk magunkat (a nézőtér arénaszerűen he
lyezkedik el a játéktér körül), az egyik színésznő nápolyival kínál minket, sőt alkudozni 
is enged, a másik az orrunk előtt veszekszik -  ebből a színes kavalkádból bontakozik ki 
lassan a darab. A nézők bevonása a játékba itt már folyamatos: almát dobnak nekünk 
(amit a néző kislány a darabban elmerülve majszolni kezd), két néző tartja Dárdás lyukas 
lábbelijét, a színészek mellénk ülnek le és nekünk, velünk beszélnek -  és a közönség 
nemcsak az almát fogadja el, hanem játszik is. A Két veronai nemes szerelmeseinek tör
ténete azonban a Merlin előadásában nem egy happy anddel végződő történet: brilliáns 
érzékenységgel vegyíti a humoros, vulgáris és komoly elemeket a szerelmesek valódi 
tragédiájának bemutatásában. A féltékenység, a csalárdság, a szerelem az a téma, 
amely bevallottan vagy nem bevallottan -  a legjobban érdekli ezt a korosztályt, és így, 
fiatalok előadásában, hiteles lesz a zárókép (házibulin Beatles zenére táncoló párok -  a 
darabbeli szerelmesek), és hihetővé, természetessé válik, hogy ezeket az érzéseket mi 
is érezhetjük, hogy ezek az erőszakos tettek (Szilvia kis híján bekövetkező megerősza
kolása az erődben) velünk is megtörténhetnek.

A fentiekből talán világossá válik, hogy a Merlin előadásai a szórakozáson és a művek 
megismerésén túl hatalmas lehetőséget kínálnak arra, hogy a tanulók megfelelő tanári 
segítséggel, a szó szoros értelmében játszva ismerkedjenek meg a modernebb színházi 
törekvésekkel, a színház legkülönfélébb lehetőségeivel. Az elsajátítást pedig ebben az 
esetben éppen a korosztályi sajátosságok miatt szó szerint is lehet venni. Számomra is 
hihetetlen volt, hogy azok a drámaversenyre készülő tizennégy éves gyerekek, akiknek 
egy évvel ezelőtt a színpadi játék alapelemeinek elsajátítása is gondot okozott, a bérletes 
előadásokkal párhuzamosan folyó próbákon milyen nagy mértékben fejlődtek, s vált sok
rétűbbé és árnyaltabbá a színházlátásuk. Szinte profikhoz illő tudatossággal használják 
ki a térkoncepció és a színészi testbeszéd kínálta lehetőségeket, tudva, hogy a színházi 
elemek (jelek) kiválasztásánál az első és legfontosabb szempont a nézőre gyakorolt ha
tás. Ez pedig már a színház tudatos nézésének egy magasabb fokáról tanúskodik.

A bérlet befejeződött, és az elkövetkező két évben -  hacsak nem bővül az e korosz- 
tálynakszánt repertoár-a most megindult folyamat kezelése és aszint emelése a feladat. 
El kell jutni odáig, hogy a nézni tanulók mind a talán kevésbé direkt hatásmechanizmussal 
dolgozó realista-interpretáló színjátszás finomabb jelzéseire, mind pedig a rendkívüösz- 
szetett és bonyolult átkódolásokkal működő alternatív előadásokra is fogékonyak legye
nek. A Merlin jóvoltából már elindult valami. És ha más a kezdet kezdetén természetessé 
válik a diákok számára a másság és az erre való nyitottság, ha már korán szembesülnek 
azzal, hogy nagyon sokféleképpen lehet színházat csinálni, és minden kis változtatás
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más-más hatást vált ki a nézőből, tehát ha magas színvonalon, direktebben és baráti, 
kortárs környezetben találkoznak a színházi nyelvvel, melynek elsajátítása ugyanilyen 
folyamatos, könnyed és vidám lesz, akkor a színházba járás nem ritka ünnep és külön
leges esemény a számukra, hanem mindennapjaik természetes és izgalmas részévé vá
lik.

JEGYZET

(1) A következőkben, lóvén a Merlin bérletes előadásai elsősorban prózai darabok, csak a prózai 
színházakban tapasztaltakról lesz szó.

(2) Vö. Kiss Gabriella: Amit nekünk is tanulni kell. Iskolakultúra, 1995. 5. sz. 45-53 p.
(3) Magyar Színházművészeti Lexikon. Dráma-szócikk. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
(4) Bizonyos alternatív színházak, előadások létezéséről sem a Pesti Műsorból, sem más mé

dián keresztül nem lehet tudomást szereni, így a nagyközönség számára ezek megismer- 
hetetlenek maradtak.

(5) A színházi műalkotás egyszeri és megismételhetetlen. Az itt leírlak a saját osztályom bérletes 
előadásainak alkalmával szerzett tapasztalatokon, illetve kollégáim élménybeszámolóin ala
pulnak, így nincs kizárva, hogy mások, más előadásokon, más közönséggel másként élhet
ték meg az itt tárgyalt folyamatot.

(6) Vö. Bécsy Tamás. A színjáték ontológiájáról. Kézirat.

KISS GABRIELLA

„Jelbeszéd az életünk”
A szimbolizáció története és kutatásának módszerei

Mi is a szimbólum? A szimbólum mindig valami és még valami: az, ami túlmutat 
önmagán, ami többletjelentést hordoz. Ez a többletjelentés szólhat nagyobb vagy 
kisebb közösséghez, megőrizheti eredi tartalmát, átalakulhat vagy esetleg telje
sen kiüresedhet. Egy szimbólum élete akkor kezdődik, amikor ez a többletjelentés 
létrejön, és addig tart, amíg van valaki aki ezt a jelentést megfejti (dekódolja).

A szimbólumok az emberi életet meghatározó, a társadalmi lét kikerülhetetlen, szük
ségszerű tartozékai. Szimbólumokat használ és teremt a művészet, a vallás, a politika, 
a mindennapi élet legtöbb területe. A tudományok közül többek között a filozófia, az ant
ropológia, a pszichológia, a szociológia, az irodalomtudomány és a nyelvészet foglalko
zik velük, bár mindegyikük más-más szempontrendszer szerint közelít hozzájuk. A „Jel
beszéd az életünk” című könyv szerkesztői éppen ezt a sokféleséget, sokszínűséget 
igyekeztek megragadni annak reményében, hogy a szimbolizációkutatás különböző te
rületein született eredmények nem maradnak egymástól elszigeteltek, és a kutatók között 
létrejöhet valamiféle közös nevező, mert „Ha csak külön tudnánk beszélni a képzőmű
vészeti szimbólumokról, zenei szimbólumokról, politikai szimbólumokról... vagy ha csak 
a szimbólum-létrehozásról, szimbólumbefogadásról, jelelemekről tudnánk valamiket ál
lítani -  de a szimbólumról semmit, akkor elvesztenénk a fogódzót az egyes konkrét szim
bólumok kezeléséhez is, hiszen minden konkrét szimbólum egyúttal a szimbólum is." En
nek célkitűzésnek az igazi megvalósulását az jelenti, ha a társadalomtudományok bizo
nyos műhelyei együttműködnek valamely konkrét kérdésben vagy kutatásban. Míg a 
könyv első része a szimbólumkutatás irányzatainak bemutatására helyezi a hangsúlyt, 
addig a negyedik részben tanúi lehetünk, hogy egy-egy szimbólum körüljárásakor miként 
illeszthetők egymáshoz a különböző tudományágak megközelítési módozatai.
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A kötet első és negyedik része között két tömböt találunk: az egyik olyan szerzőkkel 
foglalkozik, akik szemléleti fordulatot vagy termékenynek bizonyult új megközelítésmódot 
hoztak a s'zimbólumkutatásba, a másik a szimbolizácíó történetéből mutat be néhány 
részletet.

Ahhoz, hogy a társadalmi életben megtaláljuk a helyünket és jól tájékozódjunk, vala
mint társadalmi kapcsolatainkat a nyitottság és a tolerancia jellemezze, a szimbólum
használat tudatossága szükségeltetik. Mindez indokolttá tenné, hogy az iskolai oktatás 
részévé váljon a jelképekkel való foglalkozás. A reklámok és a politika szimbólumcsiná
lóinak való kiszolgáltatottság csökkentése mellett sürgető feladat lenne a nemzeti, etni
kai, vallási jelképek megismerése. Ezek értelmezése és elemzése elősegítené a meg
értésüket. így talán csökkenne a „másik” szimbólumai iránti értetlenség.

A kötetben szereplő tanulmányok aszerint csoportosíthatók, hogy a szimbólumok ge
nezisével, működésével vagy rendszerezésével foglalkoznak-e. A szimbólumok kialaku
lásával kapcsolatban különböző elméletek születtek. Zoológiái gyökerű Csányi Vilmos 
írása, mely az állati együttműködéstől jut el az ember specifikus jelhasználati módjához. 
Csányi a folyamat fontos állomásaként kezeli a nyelv előtti imitáció, a rítusok megjelené
sét, mert ezek segítettek valamely csoport működése során szerzett tapasztalatok át
adásában a következő nemzedékeknek. Az emberi gondolkodás a jelképek megjelené
sével válik nyitottá, társas aktussá.

Jankovics Marcell is foglalkozik az állati múltnak a beszéd kialakulásában betöltött sze
repével. A természeti befolyást ő a nyelvi szimbolikában próálja tetten érni. Egész kis 
szótárt állított össze annak illusztrálására, hogy az ember legfontosabb fogalmai között 
különösen nagy számú az olyan szó, melyek tudatosan (totemizmus) vagy tudattalanul 
állatok által is kiadott gége- vagy réshangokból (g, h, k, kh, q, r, s, sz, z...) formálódtak. 
Ilyenek például az istenekkel (Krisztus, Gaia, Hermész) és jeleikkel (kereszt, glória, hold), 
szent vagy tiltott helyekkel (Kirche, sekrestye, kripta), a halállal, a pokollal és az alvilággal 
(kriptó, corpus, hulla), a térrel (horizont) és a ciklikus idővel (khronosz), a teremtéssel 
(creatio), az erőszakkal, a bűnnel, betegséggel (horror, harc, kolera) és a szépséggel 
(harmónia, khárisz, krászivüj) kapcsolatos szavak.

Pléh Csaba tanulmánya pszichológiai szempontból vizsgálja a nyelvi szimbólum meg
jelenését. Az általa ismertetett elméletek közül az egyik azt hangsúlyozza, hogy a gyerek 
fejlődésében a kezdeti hasonlóságon alapuló ikonikus jelhasználatot felváltják az inde- 
xikus elemek, majd a természetes nyelv szimbólumai..P/agef szerint a természetes nyelv 
akkor válik a szimbolikus funkció megjelenítőjévé, amikor eltávolodik az eredeti megha
tározottságoktól, mikor képes leválni a szituációról s önmagában manipulálhatóan kép
viselni azt. A pszichoanalízis szempontjából a szimbolizmus egyéni folyamat, mely a dol
gok különleges egyedi jelentéssel való feltöltődésében (Freud) érhető tetten. A jungi ar
chetípusok ezzel szemben nem az egyéni életből nyert szerzemények, hanem a geneti
kusán öröklött agyi struktúrák képződményei, a kollektív tudattalan szimbólumai. Mérei 
Ferenc utalás-felfogásában a jel (index) személyes és többletjelentésű szimbólummá vá
lik, ha mozgósítja fejünkben másokkal közös élményeinket. A szimbólumalkotásban itt 
tevődik át a hangsúly az egyénről a közösségre, a csoportra.

A csoport valódi életének kezdete összekapcsolódik szimbólumrendszerének létreho
zásával. A kötet negyedik részében Etnikai tudat -  nemzettudat cím alatt több tanulmány 
foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hoppál Mihály írása egy amerikai magyar közösség szim
bólumteremtéséről szól. „Little Budapesten” az etnikus hovatartozás kifejezésére a múlt, 
a hagyományok meghatározott részletei szolgálnak. Az etnikus jelkép utal a magyar jel
legre, de végső soron már autentikusnak sem kell lennie. (Ilyen például a soha sehol nem 
volt magyar viselet, a nemzeti trikolór különböző tárgyakon...)

A vallási szimbólumok legősibbjeinek archetipikus magja van. Az egyiptomi vallási jel- 
képrendszer középpontjában a hegymotívum állt, de a szent hegy időben s térben az 
egyiptomi példától függetlenül bukkan fel a különböző vallásokban. „A Csücs tisztelete 
tőlélte a nagy vallási váltást, a kereszténység diadalát.” -  írja tanulmányában Kákosy 
László. A győztes új vallás a letűnt hitvilág jelképeinek átértékelésével, átszínezésévél, 
és új szimbólumok teremtésével hozza létre szimbólumrendszerét.

A szimbólumalkotás egyik legfontosabb területe a művészet.
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Újvári Edit írása szerint a 19. századig a szimbólumok alávetettek a hit- és eszme- 
rendszereknek, és csak a 19-20. században nyílik meg a lehetőség az egyéni szimbó
lumteremtésre: „A jellegzetes egyéni szimbólumalkotáson tői megfigyelhető az ősi iko- 
nikus jelképek felelevenítése, csakúgy, mint a legkülönbözőbb kultúrák jelképeinek hasz
nálata.” (Weöres Sándor az előbbire, míg Ady Endre az utóbbira jellegzetes példa.)

Különösen a művészi szimbólumok születésénél érdemes megjegyezni, hogy létük 
sok esetben a véletlennek köszönhető, tehát az a bizonyos többletjelentés, ami egy al
kotást egyben szimbólummá is tehet, az alkotó szándékától függetlenül keletkezik. A 
szimbolizmus mint művészeti irányzat azonban tudatosan hozza létre és használja (az 
ezoterikus) szimbólumokat. Forgács Iván tanulmánya a filmművészet szimbolizmusával 
foglalkozik. A film legalapvetőbb sajátossága, hogy valóságélményt tud teremteni, így 
szimbolizmusának is realista gyökerekből kell táplálkozni. A szerző utal Szabó István Apa 
című filmjének egyik epizódjára, hol a budapestiek a háború után sínre tesznek egy fel
borult villamost, majd egyre nagyobb tömbben összegyűlve, végigtolják a városon. A 
szimbolista filmes törekvés itt jól tetten érhető: „A külsőben rálelni a belsőre, realisztikus 
világgá formálni elvont tartalmakat”. Az elvont tartalmak lehetnek emelkedett érzelmek, 
fennkölt elvonatkoztatások (a villamost toló emberek látványa szolidaritást, történelmi új
rakezdést, közösségiséget sugall), létértelmezések, vagy akár a kollektív tudattalanban 
lakozó félelemre építő rémtörténetek.

A jelképek kialakulása után érdemes szót ejteni a működésükről, társadalmi hatásuk
ról. „A kultúra az ember által létrehozott és használt jelrendszerek összessége” -  írja ta
nulmányában Voigt Vilmos. A szimbólumrendszerek mássága, szembenállása alkot egy- 
egy konkrét kultúrát. A kultúra jelrendszerei dinamikusank, így a köztük és a kultúrák kö
zött levő viszony állandóan változik. A kultúrát felépítő szimbólumrendszerek közül a 
nyelv az, mely minden más szimbólumrendszer, mint a házassági szabályok, a gazdasági 
kapcsolatok, a tudomány, a vallás (Lévi-Strauss) alapja. így nem meglepő, hogy a társadalmi 
lét mellett a nyelvi kreativitásban mutatkozott meg leginkább a jelképek hatása.

Sokan állítják, hogy a szimbólum az egyéni cselekvés segítője. Péley Bernadette ser
dülőkori beavatási rítusokról szóló írásában érinti az emberiség folytonosságát biztosító 
kulturális tapasztalatok elsajátításának kérdését. Szerinte a gyerek életében a játék az 
a tér (kezdetben anya és gyermek között), ahol kifejlődik a szimbólumhasználat, melynek 
a gyermek segítségével megismeri a világot, és kifejezi a maga világát is. Serdülőkorban 
az individualizáció második szakaszában az új egység megteremtéséhez és átéléséhez, 
az egyéni és kulturális tapasztalatokba ágyazott szimbólumok és cselekvések nagy se
gítséget nyújtanak.

László János a szociológia szociálpszichológiai irányzatait ismertetve mutatja be, hogy 
a cselekvő hogyan tulajdonít jelentést a dolgoknak és eseményeknek. Az elméletekből 
leszűrhető, hogy a viselkedés jelentésének nagyfokú társadalmi-kulturális kötöttsége 
van, ami azonban nem jelenti azt, hogy egy társadalmon belül mindenki azonos módon 
értelmezné ugyanazt a viselkedést. „A jelentés-attribúció újabb modelljei arra világítanak 
rá, hogy az ok-következmény típusú jelentéstulajdonításnak is szükségképpen támasz
kodnia kell a viselkedésre, a cselekvőre és a helyzetre vonatkozó eszköz-cél típusú is
meretreprezentációkra.”

Karácsony András a szimbólumról mint tudásszociológiái problémáról értekezik. A 
szimbólumokat meghatározott tartalmakat képviselő, tradíciók által közvetített, szabadon 
alkotott jeleknek tekinti. Megfogalmazása szerint „a feladatok előtt álló ember nem ma
gukkal a dolgokkal, hanem azok jelképes helyettesítőivei próbálkozik.” így az egyéni cse
lekvésnek nemcsak hogy segítője, hanem feltétele is a szimbólum.

Mások a szimbólumoknak a csoport- és társadalmi működések szabályozásában ját
szott szerepét emelik ki. Csányi Vilmos a csoporttársadalmakból a tömegtársadalmakba 
való átmenetben érzékelteti az etológiái tényezők és az ideák (szimbólumok) viszonyá
nak megváltozását. Míg a csoporttársadalmakban a csoportok alakításával, fennmara
dásával kapcsolatos etológiái tényezők és az ideák egy irányba hatottak, addig a tömeg- 
társadalmak csoportjaiban szinte teljes egészében az ideák veszik át az irányító szere
pet. A csoporttársadalom ideáinak fennmaradását a szocializáció és a tradíció tette le
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hetővé A tömegtársadalomban a propaganda, az ideológia az ideák fennmaradásának 
lényeges szervező eszköze.

Kiss Balázs a kérdéshez kapcsolódva -  Michel Foucault nyomán -  a hatalom kérdé
sének oldaláról vizsgálja a szimbólumok szerepét. „A modern hatalom igazi megjelenési 
formája nem a kivégzés vagy a díszszemle, hanem az, amikor nem jelenik meg, amikor 
alig felfedezhető, amikor belülről vezérel, beépül a rendszerekbe..." A hatalom egyik leg
fontosabb eszköze a normaállítás, mely minden tevékenységgel s életszférával kapcso
latban létrejön. A nem modern társadalmakban viszont a diskurzusok, a szövegek terem
tik, illetve töltik fel tartalommal, értelmezik át a jelképeket.

A szimbólumoknak a megismerésben betöltött egyik szerepe, hogy utalnak valamire. 
Az etnikai szimbólumok esetében a valamiképpen kívülállók esztétikai töltetű nosztalgi
ája, azonosulási vágya ez a rámutató, utaló gesztus, ahogy az a különböző népies moz
galmakban, a népi motívumok művészeti felhasználásában vagy akár a „folklórban" is 
megfigyelhető. (Voigt Vilmos: Epluribus unum. Etnikus szimbólumok létrehozása a folk
lórban.) Pierre Bourdieu a szimbólumoknak a pozíciók, viszonylatok, attitűdök tükrözé
sében tulajdonít sajátos szerepet. Ugyanis az, hogy mi válik szimbolikussá, az egy szim
bolikus harcban dől el, amely a legitim megnevezés monopóliumának megszerzéséért 
folyik. A harcban nyelvi habitusok csapnak össze, amelyek a tulajdonságok és a birtoklás 
különbözőségét, azaz a tőkét és a társadalmi hatalmat jelképezik. Heller Mána es Renyi 
Ágnes a bourdieu-i elméletet konkretizálva, az új magyar nyilvánosságban folyó szimbo
likus harcról tudósít.

A jelképnek a megismerés szempontjából van egy harmadik szerepe is: megjelenít 
valamit. Például konkrét tárgyias megjelenést ad valamely elvont jelenségnek. A temp
lom-kérdéskörbe tartozó írások témája a transzcendens anyagivá válása, azaz azoknak 
a szimbólumoknak és képeknek a vizsgálata, melyek a transzcendens világot jelenítik 
meg, vagy utalnak rá. Kamarás István kutatásában különböző vallású és különböző élet
korú fiatalok istenképeit hasonlítja össze. Az életkori sajátosságok leginkább abban áll
nak, hogy a megkérdezettek a képek, a tulajdonságok és a fogalmak milyen arányával 
képesek jellemezni Istent. Az istenképek azonban vallásonként is eltérnek egymástól, a 
legnagyobb eltérést természetesen, mégis az egyéni, személyes megközelítések jelen
tik. A szerző feltételezi és kutatásának eredményeivel alátámasztja, hogy az Istenről al
kotott kép nem elszigetelten él bennünk, hanem szoros kapcsolatban áll emberképünkkel 
is. A kérdés csak az, hogy az istenkép határozza-e meg az emberképet vagy fordítva, 
esetleg mindkettő jellemző a személyiségre, és annak párhuzamos jelenségei.

S. Nagy Katalin tanulmányában a templom minden külső és belső elemével látható, 
tapintható, térben s vizuálisan átélhető megtestesítője a Szentírásnak. A vallási kultusz 
szimbolizmusa a szent jelekben -  és természeti elemekben -  mint víz, tűz, gyertyák, olaj, 
tömjén -  ölt formát (Gecse Gusztáv). Erős Ferenc a szimbólumok identitásképző szere
pét emeli ki. Ezt a meghatározást azért tartja fontosnak, mert a társadalmi identitás kife
jezésére az emberek mindig is jelképeket használtak. Hiszen az egyes csoportokat, il
letve embereket éppen a gazdag és differenciált szimbólumhasználat teszi egymástól jól 
megkülönböztethet övé.

A szimbólumok genezise és működése mellett többen próbálkoztak azok osztályozá
sával. Mivel a tudományos köztudatban a jelképek kialakulásáról és alkotóelemeinek 
rendszeréről is sokféle vélekedés él, így az osztályozásukra is csak kísérletként tekint
hetünk. Akik a jelképek osztályozására vállalkoznak, egy idő után kénytelenek megálla
pítani, hogy szimbolikus lehet „a) bármiféle jel, b) bármilyen tárgy, c) bármilyen alak, for
ma d) bármilyen szín, e) bármilyen irány, f) méret, g) mennyiség, h) bármiféle időegység, 
i) bármiféle hang és hangviszony, j) a ritmus, k) a gesztus, mimika, I) a szó, m) bármilyen 
cselekvés, n) bármilyen szituáció, o) bármilyen szerkezet, struktúra, p) bármilyen egész, 
r) bárki és egyáltalán bármi, ami létezik a világon."

Talán nagyobb sikerrel járnak azok, akik bizonyos szimbólumok -  a képek és képzetek, 
a középkor szimbólumrendszere stb. -  osztályozására vállalkoznak. Egyetlen osztályo
zási kísérletet sem tarthatunk értelmetlennek, mert a szimbólumszótárak -  beleértve a 
most készülő első magyar nyelvű jelképszótárt is -  címszavai, szempontjai ezek közül 
kerülnek ki.
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Jelképek erdején át visz az ember útja. A szóban forgó tanulmánykötet abban segít, 
hogy ezt az erdőt, ha lehet, jobban megismerjük.

„Jelbeszéd az életünk" A szimboHzáció története és kutatásának módszerei. Szerk: Kapitány 
Ágnes -  Kapitány Gábor. Osisis — Századvég, Budapest, 1995. 620 p.

ZATYKÓ JUDIT

Két könyv

Madárzsoké -  Tandori Dezső: A dal változásai

Tandori Dezső 1994 márciusában előadásokat tartott az ELTE Bölcsészettudo
mányi Karán. A szimpozion szerkesztett szövegváltozata egyrészt visszaemléke
zés az előadások gondolatiságára; ugyanakkor kiegészíti -  és egyben értelmezi 
is -  az improvizatív jellegű, kalandozó költészettörténeti utalások szövedékét.

Tandori szuggesztív előadásmódja, metaforákban és nyelvjátékokban gazdag stílusa 
egy olyan sajátszerűségre vezethető vissza, mely a következőképpen artikulálódik az 
önreflexió során: „...úgy gondoltam, továbbra sem kell hinnem (ha egyszer nem hiszek!) 
az írói elolvasósdi üdvözítő mivoltában, tehát performer produkcióvá kell tenni kicsit a 
dolgot etc.” Ebből következik az is, hogy a zárt, „feszes" logikával szemben inkább de- 
centrált és -  a dialóguselv értelmében -  folyamatosan átrendeződő beszédtechnika jel
lemzi a szerző mellérendeléseinek irodalomra vonatkozó -  igen széleskörű és filológia
i i g  pontos -  állításáradatát.

A kötet előadás-értelmezései a dalforma alakváltozatait és konkretizálódásait kísérik 
nyomon a 19. és 20. századi magyar költészet kontextusában; tehát egyetlen műfaj ala
kulástörténetén keresztül láttatják a hagyomány azon szerkezetét, mely Tandori lírai al
kotásainak kérdésirányaiban tapasztalható meg. Az így felnyíló esztétikai univerzumban 
lényeges szerepet tölt be Petőfiés Arany „dalmániája,,, Szép Ernőmelodikus hangvételű 
verselése -  amit Tandori a 20. század legjelentősebb teljesítményei közé sorol - , Pi- 
linszky „kivédett tragikum„-felfogása -  mint a koncepció egyik kiindulópontja -, Weöres 
Sándor,,minuciózus kidolgozású" dallamkészlete és Tandori karinthys attitűd-zsonglőr- 
ködése. Az irodalmi diszkurzusnyelvek interpretációja mellett (persze) kellő hangsúlyt 
kap az az elméleti háttér is, mely egyáltalán lehetővé tette Tandori számára az efféle 
konstrukciók megalkotását -  Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza és Mészöly Miklós inst
rukcióinak elsajátítása és egyúttal tovább gondolása jelzi ennek hátterét. De emellett pro
duktív az a tény is, hogy az előadott szerző többször utal például Wittgenstein nyelvfilo
zófiájának szubjektum-felfogására -  a kimondhatatlanba „átlógó" ego „hasadt" én-kép
zetére: „...szubjektumunk sosem vlaós, mindig határérték, sőt, határ (...) legalább kettős 
elemű” és Horváth Iván generatív szempontú verstan-modelljére. Tegyük mindjárt hoz
zá: a praxissal foglalkozó költő számára nélkülözhetetlen utalástöbblet érdekében. És 
pozitív az is, hogy Tandori szerint ez az egész dal-ügy nem választható el világirodalmi 
vonatkozásaitól -  Burns, Blake, Lenau, Heine stb. inspiratív jelenlététől.

Közelebbről szemlélve a kötet szövegalakításának ismérveit, érdemes utalni arra, 
hogy a költészettörténeti érdeklődés milyen jelnyelvi horizontban valósul meg. Érdekes 
például az, ahogy tandori metaforái megteremtik az előadások és a róluk való veszéd 
belső összefüggéseit. A dal műfajának tárgyalását az önreflexív elmélkedés során ma- 
dár-metaforák teszik „közölhetővé,,: „Természetesen oly maximalizmus jegyében írom
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ezt, melyet a dal elemisége vált ki, hosszabb (írásos, végszövegezéses) foglalkozás a 
dalia. Madárrá avat?” S Tandori részletesen beszél egyes madarakról (például a Szpéró 
nevűről), s többször utal a szárnyasok és a dal-sajátosságok elválaszthatatlan kapcso
lataira. De sok szó esik lovakról is: „Igen ám, de a költők itt lovak, Id. Töredék Hamletnek, 
Hommage. milyen régi a ló-motívum nálam! S ahová a kivédett tragikum dolgát feljegyez
tem, az is egy angol napilap ló-rovatának szegélye volt...” A két metafora-kör egymás 
mellé helyezése s ezáltal egybejátszása pedig a dal és a dalolás legrejtettebb termé
szetéről vall: Tandori rajna-vesztfáliai dalainak egyikében a magyar költészet nagy dalo
sainak sorozata után ez áll: „Nakszirtjüket lovagoltam, / vállukra röppentem, / ha némul- 
tam, ha botoltam, / ők csak szóltak benn, benn.” így lesz a „madárzsoká metaforája az 
a költői jel, amelynek, konnotációjában elhelyezhető a magyar líra egyik legfontosabb 
hagyománytörténeti műfaja, s amelynek mentén újraértelmezhető a dal több évezredes 
narratívája -  a Tandori-féle előadások szó- és írásbeli „performance-elemeinek” szöve
vényében: a tradíció beszédének és a jelen irodalmiságának koegzisztenciájában.

Tandori Dezső: A dal változásai. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest, 1994.

Identitás-kirándulás -  Keszthelyi Rezső: Magánbeszéd

Keszthelyi Rezső kötetének úgy a közepe táján a következő emblematikus jelsor ol
vasható: „a csónak olyan nedvesen és csillogva derengett a sötét háttérben, hogy első 
pillantásra akaratlanul is egy nagy, sóval hintett sajtszeletet véltem felfedezni a sövény 
fölött; egyszerre átéreztem, hogyan születnek összevetésekből és érzékcsalódásokból 
metaforák.” (Kézirat Monzába). Egy irodalmi diszkurzusban az ilyenfajta retorika nem
csak a nyelven keresztüli érzékelés természetéről mond valamit, hanem az értelmezés 
mechanizmusának terére is utal. Az interpretáció játéka így együtt feltételezi, hogy a lét
megértés univerzális közege a nyelvhasználat világszerűsége, és hogy a metaforák szí- 
vósabbak, sőt: preferálhatóbbak is, mint a tények. Ugyanis egy metafora puszátn egy má
sik metaforára nyit horizontot. E tapasztalat a Magánbeszéctoen úgy is megfogalmazódik, 
mint a szimpla verifikáció lehetetlenségének belátása: „rábukkanhatunk-e egyszer arra 
az azonosságra, amely a mi valódiságunkat is kétségtelenné teszi? Aligha.” (Estisétáink 
egyikén Bíborkával a platános parkban)-, és úgy is, mint aszövegiség nonreferens jellege: 
„bámultam a függöny hangtalan mozgását, a fehérre fehéret, ahogyan az vagyok, ami 
vagyok, és mégsem az, de most már nincs eleven bárja ennek, és mégis ettől nyeri já
tékosságát; ami a kirakós lehetne, és volt; amit azonban úgysem olvashatna Jagdish, 
mert valójában láthatatlan, ami írás; felfoghatatlan, minek mása, azért” (Kirakós). Es ezt 
teszi még explicitebbé jelentő és jelentett elválaszthatósága és egyáltalán: e dichotóm 
viszony megszüntethetősége: „nem esik meg velem semmi, múlik, és nincs jelentése, 
és az élet, végre, nem kifejezés többé" (Kirakós).

Ha teját abból indulunk ki, hogy az identifikáció nem automatikus, akkor a dolgok el- 
rendezhetőségének formái sem transzcendens, hanem inkább topologikus, vagyis foly- 
matosan átalakuló viszonylatokban történnek s a róluk való tudásban így nagyobb sze
repet kapnak az olyan tényezők, mint pl. a viszonylagosság vagy a felcserélhetőség: „ál
maim alkotják dolgaim anyagát, majd ők meg amazt, és, végtére is, nem tudom, melyikük 
használhatja a másikat.” (Cuocere). Eme decentrált megértőrendszerben éppen ezért 
szükségszerűen kerülnek egymás mellé olyan jelenségek, melyek egyfajta klasszikus 
hierarchiában kizárták egymást, itt azonban komplementer elemekként nyerhetik el stá
tuszukat: pl. szituáltság és meghatározatlanság, emlékezés és felejtés, azonosság és 
különbözőség, semmi és valami, halál és létezés stb. Ennek illusztrálására egy-két olyan 
szövegrészletet idézek, melyek a legszemléletesebben reprezentálják az imént vázolt 
konstrukciót: „Befejezhetetlen / az idők nyugalma; / csak átvesz és elereszt a fény -  / 
halk állatokra és úszó csillagokra / cserélve küldi lépteink / a föld elénk.” (Országúton); 
„a halál valója a mindig létezés” (a hó ágai és Judit); „a megnevezés arany- / tragédiája 
az hogy ezek éppen itt / három vagy talán négy jegenye / és sápadt alakja elhagyja a 
diót / mely mozdulatlan és sosem búcsúzik el / ágaitól csak körbejárja a napot / és őt
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megkerülik az éjszakák” (zátonyok és fűszál)', „rá kellett döbbennie egyszer, hogy sehol 
és sohasem volt, helyesebben: ha emlékezett, ha visszatekintetett, úgy látta viszont ma
gát, mint zöld vizű folyócskát, ahol gyermekkorában fürdött nyaranként, fekete ladikot, 
kövek között kotyogó hullámokat, poros alkonyatban izzó fákat és házakat” (Ősszel). Ez 
utóbbi idézet arra is példa, hogy az emlékezet nem visszahívó, hanem konstituáló rend
szer, amely az identitásváltás jelenorientáló mozzanatát hangsúlyozza, vagyis a múlthoz 
való hozzáférés nem egyirányú, hanem ellenkezőleg: alapítás, s így kondíció hiányában 
az eredet értéksemleges, értelmezhetetlen vagy akár már a keltkezésekor elfelejtett tör
ténések üresjárata: „voltamban az voltam, amiben nincs/érzés a tengerről és a fövenyről, 
a rozmaringerdőről és / a kőfalról, és / nincs fogalom sem; emlék és álom sem rólunk.” 
(A hogyan is hihetnénk el egyikén Bíborkával a tengeres házban).

Kétségtelen, hogy e diszkurzivitás fényében a történetek elvesztik potencialitásuk tel
jességét. Keszthelyi Rezső szövegei a következőképpen tematizálják e funkcióváltozást: 
„az jutott most az eszébe, hogy a történet ninc itt / elejétől végig, egyetlen pillanatban, 
és akkor nincs is / történet, akkor sem, amikor tart” (Már csaknem régi sétáink egyikén 
Bíborkával a tengeres sétányon), vagy: „nem volt mit elmondania, olyasmit, ami említésre 
méltó; ami történetként lenne, nem talált történetet magában, és bár ő nem gondolkodó, 
írja Jagdish, sokáig gondolkodott ezen, és nem talált semmi hasonló eseményt, csak töp
rengését találta, és ezt nem tudja elgondolni nekem” (A fakarika). És itt érünk vissza a 
metafora dominanciájának és így a jelölő önjátékának kérdéséhez, s az eddig mondottak 
koncentrált, ám nem önazonos ismétléséhez: „ez újra nem az, amit ír, mert akármit ír is, 
nem ír semmit; nincs tröténet, a történet nem ír; és amit ír, az nem történet, legfeljebb 
jelző lehet” (A fakariká). Érdemes felfigyelni e részlet egyik poliszémiájának egyik szűkítő 
értelmezési lehetőségére: a történet nem gyógyszer. S így az éppen itt ebszélő, elem
zésének parcialitásával szembesülve, arra futtaja ki recenzióját: az értelmezés nem fedi 
le a dolgot, amiről beszél. És fordítva. A két irányból jelentkező utalástöbblet persze 
Keszthelyi Rezső Magánbeszédének duplikátumait metaforizálja a jelentésmegoszlás 
igenelhető horizontjában.

Fekete Sas Kiadó, 1994

H. NAGY PÉTER

Graham Greene helyzetei és hősei
Egy MTI tudósításból nemrégiben arról értesültünk, hogy az Amerikai Egyesült

*

Államokban eladták az 1991-ben elhunyt világhírű angol író, Graham Greene 
könyvtárát és levéltárát. Több hónapig húzódó tárgyalás után végül is a Massa- 
chusetts állambeli Boston College John J. Burns Könyvtára szerezte meg az 
elhunyt író 60000 darab személyes okmányát és mintegy 3000 könyvét. A korunk 
egyik legjelentősebb alkotójának számító, az irodalmi Nobel-díjra többször is 
javasolt Graham Greene hatvannál több könyvet jelentetett meg. Az író mindig is 
nagy súlyt fektetett hagyatékának eladására. A befolyó pénzt Elizabeth nevű 
nővérének támogatására fordítják, aki agyvérzés következtében mozgásképtelen 
lett! Ő volt az, aki éveken át legépelte Graham Greene leveleit...

Graham Greene a legvitatottabb jelenkori angol írók közé tartozik. Sokan és sokféle
képpen értelmezték művészetét. E sokrétűség és nézetkülönbség elsősorban Greene 
írói magatartásának és alkotói módszerei változatosságának tulajdonítható.

Regényeinek színhelye földrajzilag más és más. Műveiben fellelhetjük a húszas évek
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Mexikóját, a háború utáni inflációs Bécset, a második nagy világégés gyötrelmeit szen
vedő Londont, a kapitalista korszak Havannáját, a francia imperializmus terheit nyögő 
Vietnamot vagy a Duvalier-korszak Haitijét. De Greene-nél nem a cselekményen vagy a 
színhelyen van a hangsúly! A színhely -  függetlenül a konkrét térbeli meghatározástól -  
általában otthontalan, nyomasztó, közönyös, ellenséges, idegen vagy éppenséggel ri
asztó az egyén számára. A történet sem kap különösebb fontosságot. Nem a tulajdon
képpeni cselekmény érdekli elsősorban az írót, hanem a helyzet! Ami Greene számára 
igazán sokatmondó, az a szituáció, melybe hősei sodródnak. A helyzetet pedig minden 
esetben a politikai, társadalmi, megélhetési körülmények és a cselekvési lehetőségek, 
a választási alternatívák szabják meg. Szereplőinek sorsában Greene azt követi nyomon, 
hogyan viszonyulnak egy adott helyzethez, milyen erkölcsi indítékok szolgálnak ilyen 
vagy olyan tettük mozgatórugójaként. Kíváncsi rá, hogyan őrizheti meg emberi mivoltát 
az ember a legkiélezettebb helyzetekben is, avagy bizonyos alkalmakkor miért kény
szerül mégis arra, hogy a jó és rossz ütközőpontján a negatívum felé hagyja magát so
dortatni. Greene mindig arra törekedett, hogy felfedezze az emberi vonásokat a látszólag 
embertelen szereplőkben is!

így a következő embertípusokat különböztethetjük meg Greene alkotásaiban:
1. a jámborak, akiket az író megvet;
2. a bűnösök, akikkel együttérez, akikkel azonosul és akik számára fenntart némi me

nekülési reményt;
3. az ártatlanok, akik a legtöbbet teszik az emberiesség megőrzéséért;
4. a humanisták.
Ez változatos csoport, melynek tagjai kívülállnak a Rossz és a Jó körén, az egyetlen 

területen, amely érdekli az írót. Vélhetően Greene sohasem akart realista alkotónak tűnni, 
inkább a középkori moralitás dráma jelenkori megvalósítójának!

Greene hősei jórészt bizonyos erkölcsi magatartásformáknak, valamint a helyzetek ál
tal meghatározott létérzéseknek megfelelően cselekednek. Legtöbbjüknek alapérzése a 
„kozmikus otthontalanság" (Greene kifejezése), amelyhez szorosan kapcsolódik a ma
gány és az idegenség lélekölő fojtogatása!

Az egyedüllét legtipikusabb példázója Dr. Czinner, az Orientexpress című regény el
szigetelt forradalmára. A hősök számára a legnehezebb viadalt az önmagukkal való 
szembenézés, küzdelem képezi, a konfliktust saját életük tartalmazza. Az ellentét meg 
az ezt követő válság a hős és a helyzet, másszóval az ember és az abszurd világ szem- 
behelyezkedéséből fakad. A fokozatosan értelmetlenné redukálódó lét egyenes követ
kezménye a személyiségvesztés jeleinek feltűnése! Azt mondhatnék, a hős a létnek a 
nemlét felé tolódott állapotát merő negativitásként éli át. A kozmikus otthontalanságnak, 
a magányérzetnek természetes velejárója az idegenség gondolata. A legtételesebben 
ezt A kezdet és a vég egyik szereplője, Scobie őrnagy fejti ki, amikor azt állítja, hogy 
emberi lény sohasem érti meg a másikat. A csendes amerikai újságírójának, Fowlernek 
a szavai beletörődéssel rögzítik ezt a tényt, mondván, jobb ha nem is próbálunk megér
teni senkit, és elfogadnánk azt a tényt, hogy az egyik ember sohasem érti meg a másikat, 
sem a feleség a férjét, sem a férfi a szeretőjét, sem a szülő a gyermekét. A személyiség 
egyre elszigeteltebbé válik, élményvilágát a borúlátó hangulat tölti ki. Perspektívahiány
ból, illúzióvesztésből ered a pesszimizmus, mégis a reménytelenség az, amely küzde
lemre ösztökéli az egyént, és a kiútkeresés bizonytalansága erősíti benne az elszántsá
got. Az elszántság pedig tettben, cselekvésben nyilvánul meg. Greene ideálja a cselekvő 
ember, még akkor is, ha nem minden szereplője sorolható ebbe a kategóriába! A cse
lekvés nem mindig pozitív irányú. Sokszor a kiélezett, a megválaszolhatatlannak látszó 
helyzet elől való menekülés formáját ölti magára. A hősök szenvedve szembenézve igye
keznek szabadulni a helyzet nyomása alól. A menekülés is többféle lehet. Guerry, a Gyó
gyulás főhőse ténylegesen elmenekül, és egy afrikai lepratelepen keres magának me
nedéket. Mások, például dr. Philipot vagy dr. Magiot a szerepjátszókban a halált tekintik 
végső menekvési formának, szabadulásnak egy olyan helyzetből, amelyben az éssze- 
rűtlenség sokkal félelmetesebb tud lenni, mint az ésszerűség! Viszont Haitiban, ahol a 
kegyetleneség és a terror szolgált elsődleges hatalmi és kormányzási módozatnak, a me
nekülés sem bizonyult mindig hathatós megoldásnak. Erre a szállodatulajdonos Brown
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döbben rá, kijelentvén, hogy a kegyetlenség olyan, mint a fényszóró. Egyik pontról a má
sikra lendül át. Csak ideig-óráig sikerül menekülni előle.

Graham Greene legtöbb hősének moráljához szorosan kötődik a bűn, a hit és az el
kötelezettség fogalma. A reménytelen helyzetből fakadó elszántsághoz szinte szükség
szerűen társul az elkötelezettség eszméje. Az egyén elkötelezetté válik, vagyis életét, 
sorsát, nézeteit valamilyen formában vállalja, azonosul vele. Ennek illusztrálására remek 
helyzetet kínál a Hatalom és dicsőség című regényében felvázolt húszas évek Mexikója. 
A helyzet tényleg erősen kiélezett: az egyházatyákat kegyetlenül üldözi a hatóság. Az 
üldöztetés majdnem teljes sikerrel jár. Mindössze egy lelkipásztor tevékenykedik még, a 
főhős, a „whisky pap", aki a keresztény egyház utolsó képviselője. Egy adott pillanatban 
ő is feladja a küzdelmet. Mégis, miután már elmenekült az országból, újra visszatér. Mi 
hozza vissza? A hit, az elkötelezettség! Nem tagadja meg hitét. Kiállja a szenvedés, az 
áldozatvállalás próbáját. Holott Ő is esendő ember, bűnös, gyenge, gyámoltalan... Ami 
mártírrá avatja, az az elkötelezettség konok vállalása. A hadnagy jellemének alaptónusait 
az elszántság, a kegyetlenség, a meggyőződés hite és ereje színezi. Gyűlöletét, konok- 
ságát a cél igazolja, fanatizmusát a nép boldogságának szem előtt tartása magyarázza.

A csendes amerikai szemlélődő hőse Fowker, az angol tudósító. Szerinte az állásfog
lalás már maga is cselekvés. Ő valóban tétlen, nem cselekszik. A vietnamiak és a hódítók 
harcában semleges. Hiába próbálja Mr. Heng ösztönözni a cselekvésre... Az ópiumhoz 
való menekülése is értelmetlen! Nem a háború elől menekül, ahhoz semmi köze, mondja, 
mert nincs belékeveredve. Hitetlen és cinikus. Retteg a jövőtől, mert elviselhetetlennek 
tűnik számára, hogy elveszítse Phuong szerelmét. Vetélytársának, Pyle-nak a halálához 
is ezért járul hozzá, s nem állásfoglalásból. Pyle, a csendes amerikai Greene ártatlan 
hősei közé sorolható be, helye Wormold úr és Jones őrnagy mellett van. Nem ismerte 
fel eléggé a helyzetet, hamis eszmék és elképzelések árnyékában álmodozott...

Wormold úr véletlenül lesz az Angol Titkosszolgálat havannai embere. Sokban elüt 
Greene megszokott hőseitől. Két mániája van: dolgozik és számol (pénzt). Barátja, dr. 
Hasselbacher találóan mondja neki, hogy őt nem az élet, hanem a személyek érdeklik. 
Erénye a józanság. Egyetlen célja van: lánya jövőjét anyagilag biztosítani. Nem számít, 
hogy ezt milyen eszközökkel valósítja meg, ezért jön kapóra ügynöknek való beszerve
zése. A regény cselekménye nem szolgáltat valódi kiélezett helyzetet, Wormold úr ártat
lanul és véletlenszerűen keveredik bele a kémkedési ügybe, és nem is veszi komolyan. 
Emiatt a Havannai emberünk hősei is elnagyoltak és a történet is sekélyes!

Greene műveinek visszatérő motívuma a bűn és a bűnösség kérdése, illetve az ember 
viszonya a kettőhöz. Legtisztább példázója ennek a Hatalom és dicsőség részeges pap
ja. Tényleg bűnös, valláserkölcsileg is. Bűnei: katolikus pap létére törvénytelen gyermeke 
van, iszákos, elhanyagolja hivatását. Bűneit szenvedésvállalása és hite mellett való ki
tartása oldozza fel. Másként jelentkezik a hit eszméje a Szerepjátszók hőseinél. Magiot 
doktor azzal vádolja Brownt, hogy elvesztette hitét. Erre Brown azt feleli, hogy talán so
hasem volt hite, különben is a hit korlátozást jelent! A bennszülött Magiot más vélemé
nyen van, ha el is hagyott egy hitet, ne hagyjon el minden hitet! Mindig van egy másik 
hit, ha egyet elvesztünk. Brown elismeri hitetlenségét és az elkötelezetteket dicséri.

Brown, Pineida asszony és társaik szerepjátszók. Brown ezt nyíltan bevallja. A Duva- 
lier-korszak Haitijában, a félelmetes Tonton Macoute-ok terroruralma idején a szerepját
szásnak életbevágó funkciója volt, általa ismét a menekülés motívuma bukkan fel. A hely
zet kiélezett, éppen ezért cselekedni veszélyes. Mégis a hősöket cselekvésre készteti 
elszántságuk, az állásfoglalás szükségessége, így kerül Brown -  akaratlanul is -  a láza
dók oldalára.

Graham Greene hősei akkor sikerültek igazán, amikor a körülmények és a cselekvési 
lehetőségek szembenállása kellően kiélezett helyzetet teremt!

SALLÓ LÁSZLÓ
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Mit tanulhatunk a jósoktól ?
Czigány Lóránt Gyökértelen, mint a zászló nyele című könyvéről

„Mikor a nagy erdőn kimész, 
Többet visszafelé se nézz,
Ne legyen szívednek nehéz, 
Hogy az idegen földre mész."

A Színem se vöt, úgy búsultam című népballada részlete, sajnos, sokak tapasztalatát 
fogalmazta meg. Ilyesmit érezhetett Czigány Lóránt is, akit szobatudós létére a szegedi 
barrikádra szólított az elveit tipró gyakorlat, hogy aztán nem sokkal ezután Búcsúnál ne
kiinduljon a sötét, komor határnak. Maga is úgy vélte, mire befejezi az angliai egyetemet, 
hazatérhet. Kalhaszt annak idején Priamosz küldte Delphoi-ba, hogy megismerje a Tróját 
fenyegető görög támadás kimenetelét. Püthia a pusztulást meg is jövendölte, de a ven
déget a görög táborba rendelte szolgálatra. Attól kezdve új gazdáinál lett jóssá, neki tu
lajdonították az ostrom hosszának, Iphigéneia feláldozása szükségességének látnoki el
őrejelzését.

Czigány Lóránt is ilyen metamorfózison esett át hazatéréséről szőtt álmai szertefosz- 
lása után. Képes volt helyzetét és lehetőségeit reálisan felmérni. Alapvetése ebben kettős 
volt: a 20.század szerinte a hajdani világbirodalmak végső felbomlásának és nyugati tí
pusú fogyasztói társadalmi modell dominánssá válásának ideje. (Ez pedig a görögök által 
felfedezett harmónia felbomlásával jár együtt.) Miközben az emberiség a közös hajóból 
sorra dobálja ki a feleslegessé váló „nehezékeit": értékrendeket és morális törvényeket. 
Az író mindebből arra következtet, hogy az emberiség nem hajlandó tanulni történetéből, 
időnként inkább átírja az azt rögzítő könyveit. Égetően szükségét látta hát az emigráns 
létezés definiálásának, megismerve „a nálunk, de nem velünk” állapotát. Novelláiban Ka- 
rátson Endre meséli erről a legmegrázóbb parabolákat. Ha ráadásul egy gondolkodó, al
kotó elme kerül ebbe a helyzetbe, akkor óhatatlanul összeszámlálja az elődöket Mikestől 
kezdődően, magatartásokat, létezési filozófiákat tanulmányoz. Miután pedig túljutott a 
szükségszerű krízisen, melynek elemei: depresszió, elidegenedés, érdektelenség, iden
titásvesztés, nekiláthat maga kijelölte teendői elvégzésének.

Érdekes volt az írók viselkedését is megfigyelni: volt, aki tékozló fiúként megtért és a 
befogadó ország írója lett (miközben magyarul is dolgozott). Máraipéldául -aki a szellemi 
elitizmus útját választotta: Tűz Tamás vagy Faludy György pedig kanadai őrtornyából tar
totta szemmel a civilizációt. Helyzetüket egyként nehezítette, hogy az anyaország csak 
kétféle megközelítést ismert velük kapcsolatban: a semlegesítést és a tudomásul sem 
vételt. Hirtelen olyan helyzetbe kerültek -  igaz nem jószántukból -  mint az új tárnát fel
efedezni induló bányászok, akik mögött omlás történik. Meg kell próbálniuk előre haladva 
életben maradni, s közben kutatni a visszaút esélyeit is.

A nyilvános megszólalás lehetősége, ezért korlátozódott a Szabad Európa Rádióra, s 
a BBC magyar osztályára, amely fénykorában olyan munkatársakkal dicsekedhetett, mint 
Cs. Szabó László, Határ Győző, Szász Béla, Schöpflin Gyula és Iványi-Grünwald Béla Az  
akkori emigráció színe-java volt ez, akikről Czigány kötetébe is beválogatott néhány sze
mélyes hangvételű portrét.Első feladatként meg kellett alkotni a nyugati magyar irodalom 
definícióját. Ebben Czigány megint elévülhetetlen kalkhaszi érdemeket szerzett, mikor 
egyértelműen leszögezte: a magyar irodalom epicentruma otthon van, a 93 négyzetkilo
méteren.

A határos területek és az elvándoroltak ezt feltételezve határozhatják meg önmagukat 
íróként. Nyugaton például az irodalom funkcióinak fontossági sorrendje így alakul: szó
rakoztatás, önkifejezés és kiállás. Pontosan a fordítottja tehát a magyarnak. Ebből pedig 
jelentős különbségek adódnak. Látnak ők csak szórakoztatásra koncentráló szerzőt is 
elsüllyedni az időben, s anakronisztikusan morális tartásukba merevedő alkotókat, akik 
Lót tanácsa ellenére csak visszafelé hajlandók pislogni. De jelentősek a különbségek az 
eltérő környezetben magyarul alkotó írók közt is. Az itthon maradottak a három iroda-
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lompolitikájával hadakozva egy kívülről elég belterjesnek tűnő világot alakítottak ki. Czi- 
gány Lóránt szellemes meghatározása szerint olyan ez, mint a gyári csirke és a szaba
don kapirgálva nevelődő közti különbség. Mert biztos, hogy utóbbi lesz egészségesebb 
és ízletesebb ! Persze, lehet megsértődni az irónián, példákkal előhozakodni, de Kalk- 
haszt ismerve talán praktikusabb elgondolkodni a hallotakon. Mert félelmetes volt látni, 
hogy „kétezer író nyugatra tart” de Vas István hamarosan mást is észrevesz, s le is írja 
Magyar költészet nyugaton című 1969-es munkájában:a legkiválóbbak olyan mesterség
beli tudásról tesznek tanúbizonyságot, amilyet hazai nemzedéktársaiknál alig talá
lunk.Akiknek a személyiség szabadsága és az identitástudat egységben értelmezendő 
és nem egymást kizáró fogalmak. így aztán talmi Odüsszeuszok éltek nyugaton, s gyász
leplet szövő Penelopék tüsténkedtek otthon. Már említettem, Czigány élesen fogalmaz. 
De megteremti a fíenant követő Cs.Szabó Lászlóval az irodalmi nemzet fogalmát, mely
be írásokkal lehet bekerülni, s az olvasók által nap nap után történik a szavazás. Felvá
zolják az irodalom birodalmának szakrális uralkodói sorát is az elműlt századoktól datál
va: Kazinczytól Illyésig.Aki után önjelölt bőven adkadt ugyan, de a cipő mindenki számára 
nagynak bizonyult.

A nyugati magyar irodalom kettős konfliktusba került. Teljes mértékben hiányzott a be
fogadó dimenzió, mely éltető oxigénként kell az alkotáshoz. Napjainkban épp e furcsa 
jelenségnek vagyunk tanúi, hogy a végre megnyílt határokon immár hazalátogatók s mű
veivel is hazatérni szándékozók előtt ismét jelképes sorompók kezdenek feltünedezni. 
Ami a színvonalas értékelő kritika hiányból és néhány kritikus által elsajátított és féltve 
őrzött témák és szerzők okán adódik. S oka ennek az egyébként európai mércével mérve 
is maximalista irodalomoktatásunk (tantervösszeállítók és tankönyírók) e szerzők iránti 
óvatos közönye. Ami persze szintén az elemző-értékelő kritika hiányára vezethető vissza 
végső soron. A magyar olvasót, diákot kinyilatkoztatott s változtathatatlan értékekhez 
szoktatták a legutóbbi időkig. S akkor még az itthoni írók néhány csoportjának hozzáál
lását nem is említettük. Furcsa helyzet alakult ki: a testvérek nem bocsátanak meg Jó
zsefnek jótettei ellenére sem ! A másik folyamatosan jelenlevő konfliktusforrás: az iden
titástudat eltérő értelmezése. Angliában például a néphez és az államhoz való lojalitás 
egyet jelent. Magyarországon viszont a kettő skizofrén módon időlegesen elkülönült egy
mástól. A kint élő számára a nemzetfogalom nem földrajzi kategória csupán, hanem egy 
adott közösséghez kapcsolódik, melyhez a különböző kényszerek folytán elkerültek vagy 
eltávozottak is hozzátartoznak. Összetartozásuk alapja az egyetemes emberiségnek is 
fontos másságuk, egyedi értékeik vállalása, képviselete. A Horváth Elemér-idézetet mely 
a kötet mottója s egyik sora egyben címe is, továbbgondolva: az igazán fontos az, ami 
a zászlón van. A csiszolt nyél aligha ereszt új gyökeret, ám azért munkálkodni kell, hogy 
újabb erdők települjenek, biztosítva legyen a nyélnek való utánpótlás. Hogy a zászló fen
nen lobogjon. Ők leginkább Zrínyihez nyúlnak vissza, nevezetesen az Afiumhoz, mely
ben először fogalmazódott meg világosan az önmaga erőire támaszkodó nemzet gon
dolata. Érzik és értik Ady igazát, aki a fel nem épített templomért kárhoztatja a nemzetet, 
de azzal nem tudnak mit kezdeni, ha valaki azt is meg óhajtja határozni, ki vehet részt 
az építésben... Mert ők igazán érzékelik, hogy az asszimilációs máz alatt milyen mély
rétegekben él a nemzettudat. Magam Karátson Endrével beszélgetve hallgattam arról 
különös történeteket, hogy mennyire nem volt tartós a csak jelképekben és jelszavakban 
élő magyarkodás. S ezért nem tudnak mit kezdeni ők és a nyugati polgárok a sivár na
cionalizmussal és a provincializmussal sem, amely Magyarországnak Európához való 
tartozását bizonygatja. Számukra ez evidencia: egyszerre jelenti az európai demokrati
kus társadalom működését és a viselkedéskultúrát. De épp a realitásérzék miatt ők pró
bálták és próbálják leginkább oszlatni a nyugati segítséghez fűződő illúziókat. A lehető
ségek és esélyek valóságos értékelésére példát szolgáltatva. Szomorúan tapasztalják, 
hogy mint már annyiszor e nép történetében ismét sújt az ősi magyar átok: az intolerancia 
és az indulat.

Fontos feladatok sorát kellett a nyugati magyar íróknak felismerniük és felvállalniuk 
ahhoz, hogy az Argó megépüljön, s eséllyel vegye fel a küzdelmet az elemekkel. Első
sorban a múlt Pandora szelencéjének felnyitását is kockáztatva a nyugati magyar iroda
lom feltérképezéséhez kellett hozzáfogni. Az érdem Czigány Lóránté, aki először kísé
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relte ezt meg az emigráció történetében. Rendszerezett és értékelt, az indulásnál a kint 
élők Kazinczyjának, Cs.Szabónak segítségével, s abban is része volt, hogy a kolléga és 
a mester hazai földben nyugodhat Sárospatakon és immár hagyatéka is visszatérhetett 
az epicentrumba. E magányosan kezdett munka csak jóval később lelt Béládi Miklós sze
mélyében itthoni folytatóra, támogatóra, akiről Czigány meleg szavakkal emlékezik meg 
e kötet lapjain is. Ehhez kapcsolódik a megszólalást és jelenlétet biztosító kinti szellemi 
műhelyek számbavétele, hatásuk, tevékenységi körük leírása: így az 1951-ben három 
teológushallgató által létrehozott Mikes Kelemen Köré, a bécsi Bornemissza Társaságé, 
az amerikai Bessenyei György Köré, és nem utolsó sorban Szabó Andrással és Siklós 
Istvánnal hármasban, egy Londonban található indiai étteremben életre hívott Szepsi 
Csombor Köré. Terítékre kerültek a folyóiratok: az Új Látóhatár, a Magyar Műhely, a Ka
tolikus Szemle, az Irodalmi Újság (nem a teljesség igényével) melyek remélhetőleg már 
hamarosan hozzáférhetők lesznek mindenki számára.

A feladatok közt jelentőségében legalább ilyen fontos a magyar irodalomnak a szoká
sostól eltérő szemléletmódú értékelése. Ennek mérföldkövei a magyar-angol irodalmi 
kapcsolatokat elemző tanulmány, az 1800-tól visszamenőleg összegyűjtött jegyzetanyag 
a magyar irodalom kritikai fogadtatásáról -mely kiadatlan nyersanyagként is felbecsülhe- 
tetelen értékű-s az 1984-ben megjelent Magyar irodalomtörténet, mely szembesítette az 
önképet a külső szemlélő vélekedésével. Hiedelmek és tévhitek helyére tényeket állítva, 
s az imagológia egy aspektusát megvalósítva ezzel. Vajon miért ne tudna különben a 
hazai kritika mit kezdeni Kölcsey Vanitatum vanitasával, Arany A nagyidai cigányokjával, 
ahelyett, hogy rossz csillagzat szülte perc véletlenjének titulálja azokat . Mert a sugallt 
vagy hinni akart képbe a kritikus és keserűen ironikus hang nem fért bele ?

Ugyanakkor a nyugati magyar írók óriási erőfeszítéseket tettek az otthon született ér
tékek a kiváló alkotóik nyugati megismertetéséért. Fordíttattak, kötetet szerkesztettek, fel
olvasóestet szerveztek, ha Illyés, Weöres vagy Pilinszky kvalitású „pártfogoltat" segíthet
tek. Részt vállaltak a külföldön folyó magyar oktatásban, melynek Magyarországon is 
csak 1791 -ben leljük elődjét, s az első külföldi tanszék is csak 1806-ban kezdett Bécsben 
működni. Mert e tanítás mindig kicsit a megtartó varázslat (a nyelv) szellemében és igé
zetében fogant többnyire. S ebben a nyugati magyar irodalom konzervatívabb elveket 
vall. Számára a magyar nyelv változatlanul, sajátos helyzete ellenére is az a trójai faló, 
melynek segítségével a külvilág a tudatunkba jut. S ezért van sokáig óriási és megkü
lönböztetett szerepe az angol mozikban tudvalevőleg nem szinkronizáltan vetített ma
gyar filmeknek is. A születő irodalom három komponense számunkra: a valóság és a már 
létező művek mellett a nyelv. Ezért vállal aktív szerepet a kezdetektől az Anyanyelvi Kon
ferenciákon Czigány Lóránt, elviselve sorstársai egy részének rosszallását és vádjait 
is.Mert a kalkhaszi jóslat megvalósításához ezeken át vezet az út. Itt végre -kint élők, 
elszakítottak és otthoniak- nyíltan és tárgyilagosan megvitathatják az őket összekapcsoló 
és szétválasztó argumentumokat. Megkezdődhet a párbeszéd, a beomlott tárnában visz- 
szafelé is vezethet út. Czigány világosan látja, hogy a nemzeti irodalom oldalága a nyugati 
irodalom, mely menthetetlenül halálra ítéltetett, ha a visszacsatolás nem történik meg. 
Mert abban biztosan egyetértés van, hogy „utánpótlástbiztosító” tragédia remélhetőleg 
nem vár a nemzetre. A szellemi hazatérés s ezáltal az értékek megmentése kell legyen 
a közös törekvés alapja.

Haydn zseniális ötletének ellentettje játszódik le így előttünk, egyfajta fordított Búcsú- 
szimfónia.Mert itt újabb zenész érkezik a színpadra, s a valaha volt közös zenélések em
lékét ma is hordozva egyre csodálatosabban szól a zenekar. Mikor ez megvalósul, a szak
rális kontinuitást biztosító karmester mögött az első sorban Czigány Lóránt is helyet kell 
foglaljon. Mert sokat tett ezért a zenekarért, hogy ismét hallgathassuk.

IVÁN CSABA
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Beszédhelyzetváltások Mándy Iván 
Mi az, öreg című művében

A Mi az, öreg? című mű valamennyi méltatója megegyezik abban, hogy szervesebben 
tartozik össze e kötet nyolc írása, hogysem pusztán novellagyűjteménynek vagy akár 
novellafűzérnek tekinthetnénk. Elfogadható a regény műfajába való besorolása, még ak
kor is, ha az egyes darabok többnyire önálló művekként is olvashatók. Megítélésünk sze
rint sajátosan megformált családregénynek tekinthető e mű, sőt akkor sem tévedünk, ha 
fejlődésregénynek nevezzük.

Különösen ez utóbbi besorolás tűnhetik azonban tévesnek, ha elfogadjuk Beck András 
vitathatatlanul pontos megállapítását, „hogy a gondolati erőfeszítés folytonosan beljebb 
hatoló mozgása, mint a világ megismerésének módja, úgyszólván teljességgel hiányzik 
a Mándy-próza univerzumából.

Kétségtelen, hogy e regény nem tartalmazza a fenti megismerési folyamat mind bel
jebb hatoló mozgását sem a világ, sem a regényt egybefogó elbeszélői tudat vonatko
zásában. Mint ahogy az is vitathatatlan, hogy Mándy „világa sohasem alakulóban levő 
(nem előttünk bomlik ki, formálódásának nem vagyunk részesei), hanem kész — úgy tűn
het, öröktől fogva az. Mindezt azonban megannyi elfojtott, elhallgatott, a lélek rejtekeiben 
elkallódott vagy örökösen kimondhatatlan tartalomnak a szórabírása bőven helyettesíti. 
De erről részletesebben majd később.

E regénynek nincs lineárisan végigvitt cselekménye. Ami tényleges cselekményként 
lejátszódik itt, nem más, mint a főszereplőnek, Zsámboky Jánosnak egynémely ücsör- 
gése és ácsorgása otthon, a lakásban, a presszóban, a buszon és a kórház különböző 
pontjain. Mégis megismerjük életének egész történetét. Gyerekkori hányattatásait, szü
leinek csöppet sem szokványos életét, az apa rendhagyó életvitelét és egyéniségét, 
Zsámboky magányosságát és nem csekély öngúnnyal és szarkazmussal megjelenített 
„írói sikerességét”. (Zsámboky írói alterego voltára jelen esetben nem tartjuk szükséges
nek kitérni.)

*

Evszámszerű pontossággal nincs megjelölve e regény ideje, annyi azonban bizonyos, 
hogy jónéhány évtizedről van szó, s nemcsak Zsámboky gyerekkorától számítódik ez az 
idő, hanem a születését megelőző időszakba is vezetnek vissza szálak, anyja lánykoráig 
például, vagy az anyai nagyapa alajáig, akinek meg nem ismerhetését, lévén, hogy évek
kel az ő születése előtt meghalt, Zsámboky, apja szerint nyereségnek tekintheti. Többször 
is felvillan egy elmosódott kép az apjáról is, aki fiatal hírlapíróként 1918-ban Károlyi és 
Jászimellett állt a kompon, amikor átkeltek a Tiszán, hogy eljussanak Szegedre a francia 
főparancsnokságra. Felidéződik egy emléktábla azoknak névsorával, akiket 1945 elején 
elhurcoltak abból a házból amelyyben Zsámboky gyerekkorának egy szakaszát töltötte. 
A negyvenöt utáni korszakot nem jelölik évszámok a regényben, de sivárságként, lélek
bemaró egyhangúságként, mindent átjáró kilátástalansággá állandósult általános közér
zetként keresztül-kasul átjárja a regényt. Ez a közege és atmoszférája mindannak, ami 
e műben -  kivételes sűrítettséggel -  elénk tárul.

Beck András pusztulásfolyamatnak nevezi a Mándy-művekben megjelenített -  sugal
mazott időt. Balassa Péter a következőképp fogalmaz: „Csak a vereség s a bukás, ami 
biztos és nyilvánvaló.(...) Meg a tőlünk független időmúlás, s látható világ folyamatos, 
megállíthatatlan mutálása, amelyben minden és mindenki kísértetté változik. Aki itt van, 
az is csak visszajár. A világ: képmás, másolat, árny, de meg nem tudhatjuk, minek és 
mié. A jelekkel, a szóval való takarékoskodás és a fáradtság érájába érkeztünk, a sűrítés, 
és a szegénység birodalmának határára.

De térjünk vissza a regényidőhöz. Hiába következtetjük ki, hogy több évtizednyi időt 
ölel fel e mű, valójában egyáltalán nem érzékeljük. Legalábbis nem szokványosán. Olyan 
e regényidő, hogy benne nincs távlata, messzegése annak, ami elmúlt, sőt rég elmúlt, a 
jelennek viszont nincsenek dimenziói. Nem arról van szó, hogy érzékelhetetlen, nem tő
lünk független ez az időmúlás mégsem, ahogy Balassa Péter fogalmaz erről, hanem szin
te egyszerre vannak jelen mindazok az időszeletek, amelyeket az elbeszélő tudata befog.
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Ugyanakkor mégsem annyira egyidejűségként érzékeljük, hanem az erőteljes sűrítés kö
vetkeztében inkább egyfajta nyomásként.

Ez a különös módon összevont idő magának a regényben ábrázolt létezésnek a kö
zege. S kétségtelen, hogy mindezt sajátos narrációs technikával éri el az író. Egyes szám 
harmadik személyű és első személyű narráció váltakozik, de valójában ugyanarról a sze
mélyről van szó: Zsámbokyról, aki képzelt párbeszédeket folytat a múltban vagy közel
múltban lezajlott eseményekre vonatkozóan. Zsámboky, ahogy a többi néven nevezett 
vagy névtelen Mándy-elbeszélő is, nem felidézi a múltat, hanem megidézi. A múlt itt soha 
sem jelent lezárulást, hanem mindig eleven változékonyságot, amely folyamatosan kor
rekciókra szorul. Ezért nem nevezhető emlékezésnek, ami vele kapcsolatban a regény
ben lejátszódik, ahogyan ezt már Mándy számos méltatója megállapította. Mindezt sűrű 
beszédhelyzetváltozásokkal éri el az író. Legalábbis ez az, ami tetten érhető e narrációs 
technika sajátosságaiból. A legritkább a ténylegesen jelen idejű beszédhelyzet a regény
ben. Vegyük példának a Látogatás apánál című fejezetet. Néhány mondat Zsámboky 
„menetkész” ácsorgásáról és ücsörgéséről az üres lakásban, elintézetlen ügyekről való 
töprengés, majd máris egy közelmúltban lezajlott beszélgetés úszik be az elbeszélő tu
datában:

-  Tudja kitől tanultam én, Zsámboky úr? Ki az az egyetlen ember, akitől tanultam va
lamit? Nehogy ideggyógyászokra vagy pszichiáterekre gondoljon! No jó, inkább meg
mondom. Dosztojevszkij! Igen, ő az egyetlen, aki..."

Itt a mondat abbamarad, a következő viszont már magában foglalja a megidézett hely
zet hosszadalmasságát és minden unalmát is:

„Akkor már nem volt más, csak Dosztojevszkij.”
A következő mondat újabb váltás:
„Jó, de mi lesz apával, aki szépen javul?"
Majd megint váltás:
„- Es ön Zsámboky úr? -  kérdezte később. -  Dolgozik valamin?
-  Egy kisregény, vagy nem is tudom.

*

Dehogynem tudod, te átkozott hülye! Es nem kisregény, hanem egy olyan hosszabb 
lélegzetű... Szóval, amihez neki kell ülni, amihez nyugalom kell. Hogy reggel, ha feléb
redtél, még fekhess egy kicsit.”

A fenti részlet jól érzékelteti azt a szüntelen csapongást, mely a főszereplő tudatát át
járja. Pedig a múlt jelentős eseményeinek megidézését nem is foglalja magában. A múlt 
megidézése e regényben úgy megy végbe, hogy Zsámboky képzelt párbeszédeket foly
tat apjával és anyjával, megidézi régmúlt beszélgetéseiket, perlekedéseiket, sőt folya
matosan átbeszél hozzájuk a jelenből. Mindehhez tudni kell, hogy egy fejezet kivételével 
az apa és anya már halott.

A Mándy-próza méltatói hallucinációknak nevezik e tudatfolyamatot, mely mindenkori 
elbeszélőjét jellemzi. Kétségtelen, hogy az a szüntelen vibrálást, mely ezt az elbeszé
lésmódot áthatja, leginkább a hallucinációhoz lehet hasonlítani, azonban azt is hangsú
lyozni kell, hogy szó sincs az érzékelés hibás működéséről, hanem éppen felfokozott in
tenzitásáról. A sűrű beszédhelyzetváltásoknak köszönhetően az elbeszélői tekintet által 
befogott idő eseményei és történései válnak izzó és eleven egyidejűséggé, vagy inkább 
felfokozott mindenidejűséggé. Pontosan azzal a spontaneitással, ahogy az az önmagára 
és a világra reflektáló tudatban naponta, illetőleg rendszeresen lejátszódik. A Mándy-pró- 
za sűrítésének lényege alighanem abban áll, hogy Mándy felgyorsítja és ritmizálja ezt a 
tudatműködést, mely valamennyiünkre kivétel nélkül jellemző, csak sokkal szétfolyób- 
ban, kuszáltabban és szervezetlenebbül.

Ha szavakba akarjuk foglalni, miről szól ez a regény, Zsámboky megidézett gyerekko
rára, családi életük benyodalmaira, hármuk sorsának más-más formában végbemenő, 
de egyformán érvényes elrontottságára gondolunk elsősorban, holott sokkal többről van 
szó: egy történetileg és társadalmilag is pontosan motivált közérzetről.

Elmondtuk már, hogy számtalan párbeszédből szövődik e regény. Zsámboky képzelt 
beszélgetéseket, vitákat folytat halott szüleivel, lejátszik régmúlt beszélgetéseket, me
lyek anyja és apja között vagy közte és valamelyik szülő között bonyolódnak képzeletben, 
sőt egy részletben a halott apa és anya társalog, főleg civakodik egymással. Sokat írtak
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már Mándy kísérleteiről. A halott szülők párbeszéde akár bizonyíték is lehetne e kísér- 
tetjárásra. Csakhogy mégsem egészen erről van szó itt sem, akárcsak a hallucinációk 
esetében. Ha jobban megfigyeljük ugyanis, akkor az is kiderül, hogy Mándy visszajáró 
alakjai sokkal elevenebbek, mint azok, akik nem visszajárnak, hanem jelen vannak. Gon
doljunk csak e regény fényképésznőjére, vagy a A siker fényében című fejezetben sze
replő lányra. Noha mind a fényképésznővel, mind a lánnyal való együttlét párbeszédek
ben nyer ábrázolást, a döntő különbség szembeötlő: mindkét esetben csak párhuzamos 
monológok hangzanak el, párbeszéd egyetlen alkalommal sem. A visszajáró, a megidé
zett szülők, vagy például a halott barát, Zách tökéletes beszédpartnereknek bizonyulnak, 
még akkor is, vagy talán épp azért oly hitelesen, mert nem valami felhőtlen egyetértés 
és összhang csendül ki a velük folytatott képzelt párbeszédekből, hanem az egészet át
hatja — a szüntelenül jelenlevő irónia és önirónia ellenére vagy éppen ezért — a bizalmas
ság és otthonosság aurája. Az igazi bennelét, sőt bensőségesség toposzai ezek a kép
zelt beszélgetések. A regény jelen idejű síkjából ez az, ami oly feltűnően hiányzik. Annak 
analógiájára, hogy „már nem fog kézen, amit megfogok”, itt nem szól vissza, akit-amit a 
beszélő megszólít. Nemhogy egyetértés nem tud kialakulni, de még egymás megértése 
sőt meghallása se nagyon lehetséges az ün. „valóságos” párbeszédekben.

Idézzünk néhány példát:
„- Nem akar egy plakátot? El is viheti.
-  Milyen plakátot?
-  Az ankét plakátját. -  Egy tekercset dobott az asztalra. -  Hát nem lesznek valami so

kan.
-  Rotter Klári! — Zsámboky rábökött egy névre. — De hiszen éppen maga mondta, hogy 

neki fellépése van.
-  Akkor még nem tudtuk, amikor a plakát készült. És azt se, hogy a rendezője elutazott.
-  A rendezőm! -  Zsámboky elvakkantotta magát.”
Vagy:

Ki az a Rakonczai?

JUHÁSZ ERZSÉBET

Kötéltánc
Gondolatok a Lear király margójára

Az írás elé mindenképpen kívánkozik néhány megjegyzés. Szokás azt mondani, 
hogy az irodalomban -  ez különösen igaznak tűnhet Shakespeare esetében -  már 
nincsenek üres lapok, nem lehet eddig még fel nem fedezettet leírni: „Nincs új a 
nap alatt. ” Én mégis megkockáztatom most, hogy a Lear királyról egy új oldalt 
nyissak, új lapot kezdjek. Nem előre meghatározott sémákat és diszciplínákat 
kívánok számítógépes program módjára „ráereszteni" a műre, hogy mint jó diák 
megkapjam az előírt helyes eredményt. Vállalom a hiba lehetőségét ezáltal, hisz 
még a komputer látszattökéletességétől is igen messze állok. Hiszem ellenben 
azt, hogy ahány becsületes olvasó van, annyi új lap nyílik az irodalomkritika 
„hatalmas, rongyos noteszében. ” Megpróbálok becsületes olvasó lenni.

Nehéz volt hozzányúlni Shakespeare drámájához. Igen, mindaddig nehéz volt, míg Le
ar élni nem kezdett bennem egy 20. századi mozifilm, és egy híres 20. századi esszé 
hatására. A film a Sztálingrád, az esszét pedig Pilinszky János írta, Háborús nemzedék 
címmel. Talán furcsa, hogy egy reneszánsz kori dráma értelmezésében 20. századi mű
vészi alkotások segítenek.
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A Sztálingrád egy igaz háborús történet, mindenféle vörös vagy amerikai heroizmus 
nélkül. Igazsága csontig belénk mar. A moziban együtt vacogunk, együtt félünk, együtt 
halunk meg a német katonákkal. Afilm egyetlen kockáján sincs nyoma mesterkéltségnek, 
az élet eleven, nyers, sokkoló, a hihetetlenség határát súroló képei fojtogatnak minket. 
És itt, ebben a mezítelen világban vibrálni kezd az élet. Megjelenik az igaz ember, a régen 
keresett arc, a leginkább önmaga korlátaival küzdő ember arca.

Pilinszky háborús nemzedéknek mondja korosztályát. A világégés lángjai között ta
pasztalta meg az ő nemzedéke is a kifosztottságot, a csupaszságot, a társtalanságot, az 
éhezést, a szomjazást. így ír erről: „A polgári élet zsebszótára után mi ismét természetes 
hangon használhatjuk a világ nagy szótárát, a görög tragédiák szótárát, az Evangélium 
szavait. A passió története számunkra ismét hétköznapi valóság. A fokozatos igazmon
dásával: számomra épp a személyesen túli lett azóta a legszemélyesebb. Annak megta
pasztalása, hogy épp a személyes határok átszakadásával tapasztalhatom meg egyedül 
önmagamat. S egészen világos számomra, hogy az igaz béke is csak e tapasztalat bir
tokában lehetséges. Hisz előző „békénket" épp elégtelensége, éretlensége miatt kellett 
elvesztenünk.”

Lear király drámája is egy emberek által kreált elégtelen éretlen békével kezdődik, és 
miután rálelnek a személyes korlátokon túli értékekre, akkor -  ugyan egy véres tragédia
sor végén -  megszületi a katarzis, a megtisztulás, az igaz béke. A furcsán igaz hang, a 
furcsán természetes hang, a shakespeare-i szótár hangja. Ezt a tiszta hangzást próbálom 
most én is felfedezni Lear király immár archetípussá vált személye mögött.

És hogy jön mindezekhez a kötéltánc, a cirkuszok egyik fő látványossága? A mutat
ványnak akkor van igazi értéke, ha valaki a magasban, védőháló nélkül csinálja végig. 
Hisz a védőhálót fel lehet szereltetni, sőt mi több, a kötéltáncot a földön is be lehet mutatni. 
A bemutatott darab ugyanaz, mégis micsoda különbség... A kötéltáncosoknak a magas
ban mindent le kell vetnie kívül és belül, csak a kötél marad és ő. Learből, a pomádés 
királyból igazi kötéltáncos lesz a darab végére. De idáig hosszú út vezet. Az első három 
felvonásban ennek a pomádés királynak a fizikai pszichikai trónfosztásának vagyunk ta
núi.

Részletesen a negyedik felvonástól érdemes figyelemmel kísérni a darabot. Itt csapnak 
ugyanis igazán magasra az indulatok, az érzelmek. Itt jelennek meg lassan az emberek 
pajzsok és álarcok nélkül. Az előzményekről azért kell néhány szót szólni, hogy világos 
legyen a szereplők felállása.

Learről a darab elején lerí a királyi gőg, az önteltség, a tökéletesség. Mindezek mellett 
valami hallatlan lelki durvaságról, faragatlanságról is tanúbizonyságot tesz. A kötéltánc 
egy gyenge produktumát látjuk. Tán nem is kötéltánc ez, hanem az emberi szeretet ki
gúnyolása, mint amikor furulyaszóra láncon medvét rángatnak, és azt mondják, hogy tán
col. Leart is az érzelmei rángatják, no és a hiúsága, hisz hallani akarja, foghatóvá akarja 
tenni azt, amit soha kierőszakolni nem lehet. A szeretet tettekben mérhető, érdek nélküli 
stb. (Jól ismerjük mindannyian az igaz szeretet kritériumait.) 0  a szavak által követeli. 
Kétharmados többséggel nyer is az első körben. A mesékből már ismert harmadik lány 
azonban ellentmond neki, és Lear tagadja őt. Kent gróf pártjára kel a lánynak, hát a király 
őt is száműzi. Shakespeare azért nagyon jól tudja, hogy mit tesz. Kivonja ugyan a forga
lomból őket, de nem engedi, hogy Lear leszúrja Kentet, így mehet a száműzetésbe. Cor- 
deliáért pedig az éppen arra járó Frank fejedelem jelentkezik: jókor jött, viheti. Gloster 
gróf is elűzi fiát, hogy le nem maradjon a király mögött a silány emberi tettek versenyében. 
Megjelenik az a három kötéltáncos, akik végig a magasban táncolnak. Őket vagy értet
lenül, vagy irigyen figyelik. Igazából szíve mélyén mindenki oda kívánkozik, de a feljutás 
nem könnyű feladat. Hogy ne irritálják a nézőket, ideiglenesen leparancsolják őket on
nan: ne legyenek már ezek a szédítő magas távlatok, mert akkor ezeknek kell megfelelni, 
és az bizony nem megy -  gondolják a többiek. Tévednek. A kötéltáncos élete nemcsak 
külső forma, mely elvehető, hanem létforma, életszemlélet, belbecs, ami átüt a koldus
ruhán, át a királyi selymen, az elborult, vagy éppen vak tekinteten. Igazi létterük a ma
gasság, ahonnan nézve a mélység sokkal közelibbé lesz, hisz aki fent van, számol vele, 
hogy bármikor leeshet. így lesz a mélység baráttá.

Sem Lear, sem Gloster nem mert a saját bensőjében bízni, ezért néhány kusza mon
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dat, néhány hamis sor szükséges csupán ahhoz, hogy egy mélyen bennük levő ember
képet, saját gyermekeikről alkotott képüket szétrombolják. Edgár is kivonul a színpadról. 
Nincs akadálya az emberi métely terjedésének. Gloster a következő ellenálló, aki szót 
emel, felismerve a király személye elleni cselszövést. Megvakítják, „nehogy többet lás
son”! És hogy fájdalma komplex legyen, Edmund árulását is felfedik előtte. A szeretet 
igazi árulása csak ezután kezdődik. Edmundről nyugodtan mondhatjuk, hogy egy meg
átalkodott fickó, aki gátlástalan a földi világ habzsolásában. Először lehetetlenné teszi 
öccse helyzetét, aztán apját vakíttatja meg, és ezek után az örökösökkel kezd ártatlannak 
tűnő hintapolitikát. Ő ennek a rothadó világnak az igazi élesztője. A darab középpontjából 
kiszorul lassan mindenki, aki ellentmond ennek a földi pokolnak. Pusztában bolyongókká, 
álruhában csellengőkké válnak. Shakespeare érzi, hogy ezt a hűrt sem lehet a végsőkig 
feszíteni, mert odajutna, ahova az „ős Lear”: hiteltelenné válna. Csak más előjellel. A le
genda történetében a jó és a rossz kategorikus összecsapásának lehetünk tanúi, egy 
cukormázas befejezéssel: a jó elnyeri jutalmát, a rossz bűnhődik. Shakespeare darabja, 
ha kegyetlenségbe torkollna, szintén élét vesztené. Valós élethelyzetekben nincsenek 
tiszta kategóriák. Árnyalatok, nüánszok, leheletnyi finom rezdülések vannak, amelyek az 
emberi kapcsolatokat befolyásolják. Velejéig romlott és bűntelenül igaz azonban nincs. 
A mű földi pokla sem uralhat el mindent. A világháborúról szóló film is életszerűségével 
válik széppé, ahol a kegyetlenség ellensúlyozására épp a mélyen emberi kap helyet a 
vásznon. Shakespeare ezért lassan kezdi visszacsempészni magasban táncoló hőseit. 
Először Kentet, a hűség megtestesítőjeként, aztán Edgárt küldi váratlanul apja mellé tá
masz gyanánt, végül megérkezik a francia hadakkal Cordelia is. Albán herceg ugyan a 
darab végén, mint a helyreállt béke egyik oszlopa jelenik meg, de gyakorlatilag a dráma 
problematikájában nincs jelen. Lefoglalják a mindennapi gondok, kicsit talán mulya is, 
amikor nem veszi észre felesége és Edmund szerelmi játszadozását. Mint becsületes 
hazafi teszi a dolgát. Az ég végzéseit, mint igaz hívő: ludicium Dei-ként éli meg, és kész. 
Albán semleges, jelentéktelen, középszerű figura. Ő maradhat a színen. Bár észreveszi 
Goneril apja iránti álnokságát, de ahhoz már nincs akkora jellem, hogy radikálisan köz
belépjen. O az, aki ismeri a politikai helyzetet, de konfliktusba igazán soha nem keveredik. 
Lehetne józannak, bölcsnek is nevezni, én inkább gyengének, szürkének, mondanám, 
aki potenciális helyzetéhez mérten nem mer soha határozott döntést hozni.

A negyedik felvonás elejére átrendeződik minden A kezdethez képest új felállásnak 
vagyunk szemtanúi. Az eredeti helyszíneken maradtak, illetve a fenyérben, a pusztában 
lakók lesznek a két csoport. Az eltávolodást Shakespeare külső eszközökkel is alátá
masztja, nem úgy, mint a Hamletben, ahol csupán a lélekben történt meg mindez. Ahogy 
a lelkekben dúló vihar is együtt jelenik meg a vihar ősi toposzával. A két csoport közötti 
összecsapás nem maradhat el sokáig. De a lelkek először megküzdenek önmagukkal, 
és ennek a küzdelemnek a hatásai érződnek majd a külső cselekedetekben is. Új kötél
táncosok merészkednek fel lassan a magasba, kikerülve a kötelezettségek, szokások, 
befolyások, tetszések világából, kezdenek lassan emberré válni. Shakespeare-nek meg 
kellett teremtenie az igazi embert, mert ők a világ okosságával, jelen esetben Edmund, 
Regan, Goneril emberi rafinériájával nem tudják és nem is akarják felvenni a versenyt. 
Létrehoz egy magasabb erkölcsi rendszert, melynek tagjai mind átmennek Shakespeare 
tisztítótüzén, és leválik róluk a szemét, a dísz, a csicsa, az álarc. A másik csoport hatalma 
birtokában, magabiztosan uralkodik, nem érzi szükségét tisztulásnak. Gyakorlatilag min
den csatát megnyernek, ők a GÓLIÁT csapat. A DÁVID csapat az utolsó pillanatokig vár, 
hogy bemutassa tudását, az új tudást, amelynek birtokosa lett, amelyről tudják, hogy az 
valóban többet ér. A súlyos Góliát nem mehet fel a kötélre, hogy táncoljon. Előbb 
könnyűvé kellene válnia. A minden felesleges kölöncöt levető Dávid ellenben alkalmas 
rá. Az irigy Góliát mindent megtesz, hogy Dávid ne jusson fel. Az új felállás az „Enyém 
a vár, tiéd a lekvár” nevű gyerekjátékra emlékeztet. A szereplők két csoportra váltak szét, 
az egyik őrzi megszerzett pozícióit, a másikkülönbözőeszkózókkeligyekszikazokatvisz- 
szaszerezni. Shakespeare pedig mesterien mozgatja felülről ezt a hadakozó bábszínhá
zát.

A kötéltáncos a földön magabiztosabbnak látszik. Bátran tehet bármit, hisz ha hibázik, 
nem kerül az életébe. A várvédők, a Góliát csoport erejét fitogtatja a szavakban. Jó példa
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erre Albán és Goneril alacsony szintű házastársi kapcsolata. A IV. felvonás 2. jelenetében 
egymást ócsárolják. S merre van a szeretet, ez az elcsépelt szó. Ugyan kérem! Itt érdek 
van, hozomány, kötelesség, és kéjvágy. Kit melyik mozgatja éppen. Azonban ez a mozgás 
ellenkező irányú: a szereplők egyre távolabb kerülnek egymástól. Azért Shakespeare is 
ravasz, hisz nem alkothat egy erős frontot a Góliát csapatból, ezért megvonja tőlük az 
egyetértés adományát, tudja, hogy egy ilyen csoportot nem lehetne legyőzni. Ide kell a 
szerencsétlen Edmunk, a romlás kovásza. Az özvegy Regan sem különb náluk, a gyász
ra fittyet hányva Edmundra veti magát, gyűlöli nővérét, megsérti a levéltitkot, a szolgát 
becstelenségre kényszeríti. Nem kérdéses, hogy a vár lakói ha így folytatják, önmaguk 
levében fognak megfőni. Ahogy a természetbe kivetett szereplők belül egyre békésebbé 
válnak, úgy az ő közösségük az idő múlásával egyre bűzösebben rohad. De mindegyik 
tökéletesen hisz önmagában, a világ fiainak furfangosságában, okosságában, álnoksá
gában.

A kötéltáncos a levegőben nem tűnik magabiztosnak. Inkább törékenynek, feszültnek. 
A vak Gloster megkérdezi Edgárt: „Mikor leszünk már a hegy tetején?” Apa és fia a hegyre 
megy. Nem ismerős a történet? Ábrahám és Izsák, csak megfordítva. A hegy az Istennel 
való találkozás ősi helye, „ahol az Őr gondoskodik” . Ábrahám egészen megtisztulva min
den ragaszkodástól ért fel a tetőre. Gloster a Képzelt hegyormon így szól: „Nagy istenek! 
Lemondok a világról, és színetek előtt békével teszem le nehéz gyötrelmemet. Ha még 
tovább bírhatnám, s perbe nem szállnék örök végzéstekkel, természetem leégett és utált 
része elhamvadna úgyis, ha Edgár él, áldjátok meg őt!” A hasraesett ember már hajlandó 
elfogadni az istenek rendelését, nem akar önmaga ura lenni: „S ezentúl készen állok ín
séget tűrni, míg azt nem kiáltja: Elég, elég! Halj meg!” A gonoszt mondja annak, aki a 
hegyoromra vitte. Egy újabb szentírási rész üt át, Jézus megkísérlése, akit a gonosz ve
zetett a szakadék szélére (Lukács 4, 5.). Gloster maga kívánt végigmenni a kötélen a 
magasban, de leszédült. Szerencséje, hogy ott van valaki mellette, aki igazi kötéltáncos, 
és tudja mit kell tennie, mit kell mondania, a leesettnek. Alig tápászkodik fel a szegény 
herceg, máris jő a király, „virágokkal ábrándszerűleg ékesítve”: „Azt mondták: minden va
gyok. Hazugság: én nem vagyok lázmentes.” Egy újabb megtört ember. Érdekes a virág, 
mint őskép: „Nézzétek a föld liliomait, bizony mondom nektek, Salamon legszebb ruhá
iban sem volt olyan, mint egy ezek közül (Lukács 12, 27)”. Jézus mondta ezeket a sza
vakat az aggodalmaskodóknak. Lear, ki reszketve hallgatta leányai vallomását, most vi
rágba öltözve közelít a szépséghez. Shakespeare zseniálisan hozza őket össze ebben 
a jelenetben. Azt a két embert, aki már másként látja a világot: „Ohó, hát így vagyunk? 
Nincs szem a fejeden, sem pénz az erszényedben? Szemed súlyos, erszényed üres ál
lapotban van? S mégis látod, hogy foly a világ?” -  kérdezi Lear. „Erezve látom azt” -  feleli 
Gloster. Ekkor lép új dimenzióba a dráma. A mások felett ítélkező király irgalmassá válik, 
megint egy jézusi póz: „Házasságtörés? Nem kell meghalnod” -  jelenti ki (János 8, 3). 
Lassan a lényegtelennek tűnő dolgok is az őket megillető helyre kerülnek. Irodalmilag az 
egyik legszebb monológot is itt a IV. felvonás 6. jelenetében mondja el: „Gaz hajdú, vond 
el véres jobbodat! / Miért vesszőzöd a ringyót? Saját / Hátadra verj. Leghőbb vágyad vele 
/ Azt tenni, amiért most megvered. / Uzsorás csenészt akasztat. Rongyokon / Keresztül
látszik a kis vétek is, / Prémes bekecs s palást mindent befed. / Borítsd arannyal a bűnt 
és a / törvény Lándzsája rajta kártétien törik meg, / Göngyöld rongyokba, s a törpe szal
maszál Keresztülszúrja. Senki sem bűnös, mondom senki! Én segítem őket. / Hidd meg 
barátom, akinek hatalmad / Van a vádló száját bezárni. Tégy fel / Szemüveget s mint 
megrögzött csaló, / Látszódjál látni, mit nem látsz. No csak, no!" „Ó mennyi mélység s 
mennyi képtelenség!” -  summázza a hallottakat Edgár. A bolond, az őrült, mint a titkok 
igaz ismerője -  ugye ráismerünk Shakespeare eszköztárának egy fontos kellékére?

Az erkölcs és Shakespeare igazságszolgáltatása már a jelenet utolsó előtti színében 
működésbe lép. A gálád Osvaldnak lakolnia kell. Megkerül az árulkodó levél, ez lesz az 
a szál, amellyel fel lehet majd fejteni a dráma megoldását. A Janus-arcú Edmund valahol 
peckesen lovagol az angol hadak élén, miközben kiderül álnoksága, és érezzük, hogy 
halálos ítéletét most már véglegesen írni kezdik. A hetedik jelenetben törékeny békét 
szemlélhetünk a francia táborban, melyet ugyan nemsokára szétver a háború és a győz
tesek gőgje, de kellett már valami feloldás ebbe a nyomasztó hangulatú negyedik felvo
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násba. A jámbor, tiszta Cordelia uralja a színt: „Jó istenek, / javítsátok kidúlt termé
szetének/ Roppant töréseit s hangoljátok újra / Zavartalan rezgő érzelmeit e / gyermekké 
lett apának!” Erre csak azt a kiüresedett szót lehet találni, hogy szép. Lear megbocsá
tásról hirdetett szavai melegszenek itt fel, és kezdenek el élni. A gyermekség valóban az 
az állapot, ahol visszaszerezhető, ami elveszett, Lear, úgy néz ki, lassan rátalál. Ismét 
Jézus szavai „véreznek át az idők szövetén": (Pilinszky János) „Bizony mondom nektek, 
ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába". (Máté 
18, 3) A mai irodalomban is visszatérő örök kép a gyermeki állapot megtisztító fürdője. 
(Példaként említhető: Kosztolányi Dezső, József Attila, Nagy László, Pilinszky János).

Az ötödik felvonás Edmund monológjával kezdődik, aki most már nyíltan is színt vall. 
Az emberi okoskodást is kizárja szűk eszköztárából, marad a gyorsaság, hogy ezzel sze
rezze meg célját. Csatát nyer, kezében Cordelia, kezében Lear. A harmadik színben Ed
mund silányságának ellensúlyozásaként néhány megható, bájos sort hallunk Leartől, mi
közben börtönbe vezetik: „Nem, nem, nem, menjünk a fogságba, ott / Fogunk mi, mint
kalitkában a madár, /Dalolni ketten. Áldásom, ha kéred, / Letérdelek, s kérem bocsána-

/  /

tód! / így élünk majd, daliunk, imádkozunk, / Es agg regéket mondunk, nevetünk / Az 
arany lepkéken..." Edmund, hogy hű maradjon önmagához, gyorsan kivégzési parancsot 
ad. Alig szárad meg a tinta a parancsnon, az egész Góliát galeri megjelenik, hogy csa
tázzanak jogaikért. Forr a világ, a színpad. Goneril megmérgezi Regant, Albán kesztyűje 
Edmund arcán csattan, ő viszonozza a tettet, Regan rogyadozik. A korábbi megbeszélés 
szerint Edgár a harmadik kürtjeire meg is jelenik. Elkövetkezett az igazságszolgáltatás 
ideje: Edmund holtan terül el a Dover melletti táborban. Albán kiosztja áruló asszonyát, 
de igazán nem törődik vele, neki most a szétesett állam fölött kell atyáskodnia. Megdöb
bentőek viszont Edgár szavai törvénytelen testvéréhez: „Legyünk egymáshoz irgalom
mal!” Nem a megtisztult Lear lelkisége ez is? Ahogy Edmund volt a darab negatív ková
sza, úgy mondhatni, hogy Edgár lesz annak újra élesztője. Van két különösen kedves 
sorom a darabban. Edgár beszámolójában rejtezik: „s így leltem apámra. Két vérző gyűrű 
volt immár szeme, / Amelyből elveszett a drágakő.” Többek közt e szavak után törik meg 
Edmund is: „Megrendítettél. / Javamra válik még szavad. De folytasd, javamra válik sza
vad”. (A dolgozat idézetei Vörösmarty Mihály fordításából valók, mostani kivételével. Úgy 
érzem, hogy ezt a hangulatot Mészöly Dezső hívebben visszaadja.) Albán sem bírja ezt 
az egyenes égetően tiszta beszédet: „ha még van, ami ennél sajnosabb, / Úgy el ne 
mondd, mert ezt hallván, egész / Lényem bomlásnak indult.” „Úgy látszik, ki búval nem 
barátkozék, / Hogy ez legfőbb" -  válaszol Edgár. A vérben fekvő Edmund mellé nemso
kára még két halottat hozat be Albán. Regan megmérgezve, Goneril önmaga késétől hal
va meg. „Élve, halva / Hozzátok őket. Az ég ítélete megreszketett, de szánalmat nem 
indít.” összegez Albán, különösebb érzelmek nélkül. Edmund ellenben változik a halál 
szorongató közeledtével. „Természetem dacára némi jót kívánok tenni" -  szól a körülötte 
állókhoz. Edmund aztán néhány jellegtelen szóval távozik a színről. Alig húzzák ki Edm- 
undot, már jön is Lear, ölében a halott Cordeliával. A vad királyból érző lélek lett, egészen 
megszépült ebben a nyomorodott állapotában. „Gomboljatok ki, kérlek. -  Köszönöm." A 
kigombolódzott, a lemeztelenedett, kiüresedett király a magasban védőháló nélküli kö
télen búcsúzik, mindenki lélegzetvisszafojtva figyeli mutatványát. Neki már nem kell a 
világ a maga kicsinyes, csip-csup ügyeivel, ő már végképp kinőtt ebből, végleg átlépett 
a személyesen túliba, bátran egyensúlyoz át abba a másik világba... A jó öreg Kent is 
átballag vele majd. Edgár is ott van fönn, de már a darab eleje óta, csak megbújt, nem 
hivalkodott. Albán -  az örökös földön táncoló még egy kicsit fontoskodik, próbál néhány 
görbe mondatot szólni, de ezekre már semmi szükség nincs, hisz megtisztulhattunk, és 
valóban érdektelen számunkra, hogy mi lesz a hatalommal. Egy lényeges mondat azért 
neki is jut, ami talán Shakespeare üzenete az olvasónak: „Ifjabbak, akik itt vagyunk, nem 
értünk / Ily dolgot.”

Ha esszénk elején Háborús nemzedék című esszéből idéztünk, a végén is adjunk he
lyet Pilinszky sorainak: „Legszomorúbb, legtragikusabb tapasztalatunk a leggyümölcsö
zőbb, ha gyökerében ragadjuk meg, ha elég bátrak, és elég önzetlenek vagyunk hozzá.

Igazán tragikus elsikkadt nemzedék csak egy van: az, amelyik legértékesebb, legfon
tosabb tapasztalatait elsikkasztja.” Ezért opitimista a Lear király befejezése. Nincs a
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szánkba rágva a konkrét megoldás, rajtunk áll, vajon mennyit tudunk belőle használni. 
„S itt talán segítségünkre lehet az a gondolat, hogy a kor (Shakespeare kora) kezünkbe 
adta a nagy korok és nagy művészek ritka lehetőségét, ami csak a legmezítelenebb tapasz
talatok birtokában lehetséges: hogy a valódi tragikumot valódi örömre változtassuk át.”

A drámában kapunk mi is egy sanszot, megpróbálhatjuk kihasználni, s talán akkor át
formálhatjuk Albán előbb idézett mondatát: „Ifjabbak, aki itt vagyunk, talán megsejthetjük 
ezeket a dolgokat.” Mindenesetre a 20. század cirkusza fölött is ott feszül a kötél, de olyan 
kevesen táncolnak rajta!... Igaz, nem egyszerű a feljutás, de vannak használati utasítá
sok, például Shakespeare Lear király című drámája.

KISS ANTAL

Könyvek a reformkorról
„Magyarországon a feudalizmus felbomlása és a kapitalizmus kialakulása lassú, 
hosszan elnyúló folyamatként ment végbe..." -  írja Bényei Miklós, s ő ebből az 
igen összetett és sokrétű folyamatból két igen fontos kérdést vizsgál meg két 
művében, jelesen a sajtószabadság, illetve az oktatásirányítás problematikáját.

A két mű, bár terjedelmében és műfajában különbözik egymástól (lévén az egyik egy 
rövid tanulmány, a másik pedig kandidátusi értekezés), szerkezetében, jellegében, 
szemléletében és forrásait tekintve sok hasonlóságot mutat. Mindkettő a tágabb értelem
ben vett reformkorral (1825-1848) foglalkozik, mindkettő az országgyűlési vitaanyagra 
építve, korabeli, elsődleges források (magánfeljegyzések, kivonatos jegyzőkönyvek, 
majd gyorsírásos naplók) alapján részletesen és roppant alapossággal veszi végig és 
elemzi a reformkori országgyűlések összes olyan felszólalását, vitáját, határozatát, 
amely akárcsak érinti a sajtószabadság, illetve az oktatásirányítás kérdését.

A Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról című tanulmányában a sajtósza
badság, illetve a cenzúra kérdését vizsgálja meg. E problematika már a 18. század vé
gétől a hazai politikai ellenzék küzdelmeinek egyik legfontosabb részét képezte, hiszen 
e korszakban válik egyre nyilvánvalóbbá a nyomtatott sajtó kiemelkedő fontossága mind 
a sajtószabadság hívei, mind a cenzúra védelmezői számára.

Bényei Miklós tanulmányában nem vállalkozhatott arra, hogy a sajtószabadság kiví
vásának teljes történetét elemezze, hiszen ez egyrészt meghaladná műve terjedelmi ke
reteit, másrészt e folyamat sok aspektusáról készült már jól használható elemzés. Ezért 
a szerző a folyamatból főleg az országgyűlési viták elemzésére fektetett hangsúlyt.

A tanulmány mindenekelőtt a szűkebb téma minél sokrétűbb körüljárását célozza. En
nek megfelelően Bényei bevezetésként először a viták színterét a Rendi Országgyűlést 
mutatja be és elemzi: részletesen sorra veszi a képviselőket, az országgyűlés felépítését, 
ügyrendjét, hatáskörét és működését. Ezek után vázolja a magyarországi cenzúraszer
vezet reformkor eleji állapotát és jellegét, mint kiindulási pontot, alaphelyzetet. E két elem 
igen alapos és lelkiismeretes körüljárása után lát hozzá maguknak a parlamenti vitáknak 
az elemzéséhez.

Kiindulási pontként a szerző az 1825-27-es országgyűlést jelöli meg -  noha utal arra, 
hogy már 1791-től jelentkezik igény a könyvvizsgálat alkotmányos rendezésére - ,  lezá
rásaként pedig természetesen 1848 szerepel, mint a polgári sajtótörvény elfogadásnak
időpontja.

Bényei igen szemléletesen mutatja be a küzdelem jellegének változását: a korszak ele
jén a kérdés még alapvetően a nemesi ellenzék sérelmi politikájának volt része, s mint 
a nemzeti önrendelkezés csorbulásának egyik jele szerepelt, és ennek megfelelően nem 
is a sajtószabadság kivívása volt a cél, hanem a cenzúra alkotmányos keretekbe szorí
tása és a magyar országgyűlés alá rendelése. A múlt század harmincas éveitől kezdve
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azonban egyre inkább a polgárosodás és az új eszmék terjedésének talán legfontosabb 
eszközének tekintették a sajtót, s a korlátok ledöntésétől a kívánt társadalmi átalakulás 
felgyorsulását várták.

A parlamenti küzdelemből Bényei olyan kérdéseket, csomópontokat is kiemel, ame
lyekről a szóban forgó időben a legélénkebb viták folytak. Ilyen volt például az ország- 
gyűlési hírlap létrehozásának terve, vagy a megyei kiadványok kérdése, amelyek körül 
több országgyűlésen keresztül lángoltak a küzdelmek.

A tanulmány befejező szerkezeti egysége a sajtószabadság 1848-as törvénybe ikta
tásának elemzése. Ezen belül a szerző részletesen vizsgálja a közvetlen előzményeket, 
a bizottságok munkáját, a különböző javaslatokat, majd pedig részletesen ismerteti és 
értelmezi a történelmi jelentőségű törvény szövegét, amely mintegy ötven évre megha
tározta a magyar sajtóviszonyokat.

A tanulmány függelékeként egy fejezetben az erdélyi rendi gyűlések sajtójogi vitáit fog
lalja össze a szerző.

A másik mű Bényei Miklós 1994-ben kiadott Oktatáspolitikai törekvések a reformkori 
Magyarországon című kandidátusi értekezése, mely a reformkor egyik legfontosabb kér
désével, a művelődéssel foglalkozik. A műveltségi viszonyok megváltozásának roppant 
összetett folyamatából a szerző az oktatásügy irányítását, mai kifejezéssel: az oktatás- 
politikát választotta témájául.

Bevezetésként egyrészt röviden vázolja a Rendi Gyűlés felépítését, másrészt leírja az 
oktatás irányításának állapotát a tárgyalt korszak kezdetén.

A szerző megvizsgálván a reformkori országgyűlések vitaanyagát s egyéb forrásokat, 
megállapítja, hogy az oktatáspolitikának a korban rendkívüli fontossága volt, ám „az ok
tatáspolitikai programokban, harcokban is tükröződött a reformkor átmeneti jellege”.

A parlament ebből a kérdéskörből elsősorban a jogi, pénzügyi, irányítási-igazgatási 
vonatkozásokkal foglalkozott, de előkerültek egyéb aspektusok is. Az országgyűlésen 
megvitatott témák jónéhány más, igen fontos, a reformkor egészén végighúzódó kérdés
sel is összekapcsolódtak, ilyen például a magyar oktatási nyelv ügye, amely a nyelvhar
choz, a szabad iskolaválasztás kérdése, amely a vallási sérelmekhez, vagy az iskolafe
lügyelet kérdése, amely többek között a szabad királyi városokról szóló vitához kapcso
lódott. Ezeken felül még számos kérdést (finanszírozás, gazdasági iskolák, népoktatás, 
egyházak szerepe stb.) elemez Bényei, s ebből a széles, alapos, részletekbe menő vizs
gálódásból teszi meg összefoglaló megállapításait.

Leírja, hogy a politikai ellenzék hármas célkitűzéséből -  egységes nevelési rendszer, 
korszerűsítés, országgyűlési felügyelet -  az utolsó volt az, ahol az udvar merev ellenál
lást fejtett ki. Ez az ellenállás okozta azt, hogy 1848-ig az országgyűlés gyakorlati ered
ményként csupán néhány részengedményt tudott csak kicsikarni, mint például a magyar 
nyelvről, valamint az alapítványokról szóló törvénycikkek, vagy a Ludovika alapítása. Ám 
ez nem jelenti azt, hogy eredménytelen lett volna e téren a reformkor, hiszen -  állítja 
Bényei -  az országgyűlési viták, küzdelmek érlelték ki, tisztázták le azt a korszerű, pol
gárinak mondható oktatáspolitikai programot, amely később a polgári forradalomban va
lósult meg.

Ezenkívül a szerző részletesen elemzi a legfontosabb oktatáspolitikai irányzatokat, va
lamint befejezésként röviden foglalkozik az áprilisi törvények idevonatkozó részeivel.

Összefoglalva tehát, mindkét mű igen alapos, a reformkor eddig kevéssé ismert és 
elemzett vonatkozásait megvilágító, szakmailag kitűnő, ugyanakkor élvezhető stílusban 
íródott munka, amely jól használható mind a szakemberek számára, mind az oktatásban.

Bényei /W//c/ős;Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról. Stúdium Kiadó, 1994,232 p. 
Bényei Miklós:Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon. Csokonai Kiadó, Deb

recen 1994. 424 p.

FALVAY DÁVID
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Magyar-angol nyelvű tagozat a Trefort 
Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskolában

A T r e f o r t  Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola nevelőtestülete 1989-ben hatá
rozta el, hogy csatlakozik a kéttannyelvű gimnáziumokban 1987-ben indult kép
zési formához, kiegészítve a kísérletet a szakközépiskola sajátosságainak 

megfelelően.

Ekkor már jól tudtuk, hogy a külső körülmények: a szülők, a tanulók és a kialakuló mun
kaerőpiac, vagyis a társadalom igényei megkövetelik a változásokat, a fejlődést egy kor
szerű iskolától. Közhelynek számít, ennek ellenére igaz, hogy mind a társadalom, mind 
az egyén számára a legkifizetőbb befektetés az oktatás, a képzés. Az Amerikai Egyesült 
Államokban a hatvanas évek óta a legértékesebb hozományként értékelik egy fiatal em
ber tudását, a gyermekek továbbtanulásának biztosítását tartják a leggazdaságosabb 
beruházásnak. Elvük: „A fiatalok álljanak meg saját lábukon.” A legtöbb, amit egy szülő 
tehet gyermekének jövője érdekében, a továbbtanulás segítése. A szülők jelentős része 
Magyarországon is felismerte a tanulás, a tudás értékét. A demográfiai apály és az isko
larendszer sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a szülők válogathassanak iskolák, szak
mák között. Versenyfutás indult a „jobb" iskoláért, a „jobb” szakmákért. Az iskolák ver
senyben állnak egymással a tanulókért. Csak azokat taníthatjuk, akik iskolánkba jönnek. 
Ezért, ha valamikor, akkor napjainkban különösen fontos, hogy a szülőknek és a gyer
mekeknek egyaránt vonzó választékot kínáljunk. Sok iskola kerül ma kínos, lehetetlen 
helyzetbe, mert kínálata távol esik a szülői, tanulói igényektől. Magán az iskolán múlik, 
hogy mit kínál, mit tud kínálni és magvalósítani. Természetesen beleszól ebbe az iskola- 
fenntartó, de nem valószínű, hogy ami az egyén és a város érdeke, azt az önkormányzat 
nem támogatná. Hogy mi ez az érdek, azt pedig legjoban a fenntartónak illik ismernie, s 
ha ez mégsem így van, az igazgatóknak, iskolavezetőknek kell vele megismertetniük.

A mi iskolánk harmincnégy éve működik. Huszonhét éven keresztül két gépszerelő és 
két elektroműszerész osztály képzésével foglalkoztunk. 1986-ban -  az igényekhez iga
zodva -  a gépszerelő és karbantartó szakmunkásképzési cél helyett a technikusképzést 
kezdtük meg, az elektroműszerész szakma helyett pedig számítástechnika-informatika 
szakot indítottunk.

*

A gépészeti szakma korszerűsítéséhez szükség volt az V., technikusi évfolyamra. így 
e szakmánál az ismeretanyagot folyamatosan gazdagítottuk a szabályozási, vezérlési 
ismeretekkel, a hidraulikus és pneumatikus elemekkel, majd később a számítógépes ve
zérléssel. Mindez lehetővé tette, hogy 1991-ben a gépészet helyett mechatronika szakot 
indítsunk. A mechatronika lényegét talán a legjobban így lehet megfogalmazni: a me
chatronika az elektronika és a számítástechnika összessége, ami egy nagyon korszerű 
ipar alapszakmája lehet.

1990-ben valamennyi osztályban megkezdtük az egységes középiskolai tantervek 
használatát. (Ez a kéttannyellvű képzésnek is egyik feltétele volt.) így biztosítani tudtuk, 
hogy a II. évfolyam befejezése után tanulóink újabb pályaválasztási lehetőséggel élhes
senek: tovább tanulják-e a választott szakmájukat, vagy a harmadikos gimnáziumi osztály
ban folytatják tanulmányaikat. A gimnáziumi osztályban tanulók számára angol vagy német 
nyelvi, illetve matematika, fizika és számítástechnika fakultációt tudunk biztosítani. A gimná
ziumi osztályban végzett tanulók az érettségi után -  amennyiben nem tanulnak tovább -  az 
iskolánkban oktatott szakmákban két év alatt technikusi képesítést szerezhetnek.

Az előzőekben leírt folyamat egy rugalmasabb, a társadalmi-gazdasági változásokhoz 
jobban alkalmazkodó iskolaszerkezet kialakítását eredményezte. Ennek a folyamatnak 
talán legfontosabb állomása volt, hogy 1989-ben csatlakoztunk a két tanítási nyelvű kép
zés kísérletéhez, mely akkor -  1987 óta -  megközelítőleg 15 gimnáziumban folyt. A két
tannyelvű képzés lényege, hogy megőrizve a hagyományos középiskolai oktatás szín
vonalát, olyan szinten tanítsa meg a választott idegen nyelvet, hogy a tanulók képessé
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váljanak tantárgyaik egy részét ezen a nyelven tanulni, és három tantárgyból ezen a nyel
ven érettségizni^ A kéttannyelvű érettségi részét képezi az adott nyelvből és annak iro
dalmából teendő vizsga is. Mivel a szakközépiskola alapvető célja, hogy a magas szintű 
közismereti tudás mellett korszerű szakmai ismereteket is adjon, s a legjobb tanulókat 
az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra is felkészítse, a kéttannyelvű képzés sajátos prob
lémákat vetett fel ebben az iskolatípusban.

A két tanítási nyelvű (magyar-angol) képzést az információ- és számítástechnikai tech
nikus szakon vezettük be. Természetesen legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik, 
hogy tanulóink tanulmányaik befejezésekor olyan jól megalapozott angoltudással ren
delkezzenek, amely képessé teszi őket arra, hogy a mindennapi társalgáson túl választott 
szakmájuk angol nyelven elérhető ismereteit is birtokolják és képesek legyenek az újabb 
ismeretek idegen nyelven történő megszerzésére. A munka elindításakor nagyon sok se
gítséget kaptunk az akkor már működő és bizonyos tapasztalatokkal rendelkező két ta
nítási nyelvű gimnáziumoktól. Ennek ellenére mintegy másfél évet vett igénybe, míg prog
ramunk alapjait tisztáztuk, óratervünket sajátos követelményeinknek me^elelően kialakítot
tuk, a szükséges engedélyeket beszereztük, az akkor rendelkezésre álló oktatási dokumen
tumokat összegyűjtöttük. Olyan óratervet kellett kialakítanunk, amely összhangban van a két 
tanítási nyelvű képzés általános célkitűzéseivel, valamint iskolánk szakmai profiljával.

A beiskolázás

Felvételi rendszerünk a magyar-angol tanítási nyelvű tagozaton azonos a két tanítási 
nyelvű gimnáziumokéval, azaz a pályázóknak írásbeli vizsgán kell számot adniuk tudá
sukról matematikából, magyarból, és egy logikai készségeket mérő tesztet is ki kell töl
teniük. Mivel nem követelmény az angol nyelv ismerete, szóbeli vizsgát nem szervezünk.

A két tanítási nyelvű képzés iskolánban is előkészítő évvel, népszerű nevén a „nulla
dik” évfolyammal indul. Az angolul már valamilyen szinten beszélő nyolcadikos tanulók 
száma évről évre emelkedik, néhányan az általános iskolában, mások külön kurzusokon 
tanulták a nyelvet. Mindez sajátos gondokat is felvet. Jelenleg kevés tapasztalat áll ren
delkezésünkre, hogy kielégítő módon meg tudjuk válaszolni, vajon az előkészítő év a 
teljesen kezdők vagy a már bizonyos nyelvismerettel rendelkezők számára sikeresebb-e. 
Elképzelhető az is, hogy az emberi tényezők -  szorgalom, intelligencia, motiváció -  miatt 
a kérdés egyértelműen nem is válaszolható meg.

Az előkészítő év során a tanulók heti 20 órában tanulják az angol nyelvet. A 20 órából 
14 órát anyanyelvi tanárok, 6 órát pedig magyar anyanyelvű angoltanárok tanítanak. 
Utóbbiak a nyelvtanra és a fordításokra összpontosítanak, míg az anyanyelvi tanárok a 
többi alapvető nyelvi készséget -  olvasás, írás, beszédértés, beszédkészség -  sajátít
tatják el.

A tanároknak természetesen nagyon hatékonyan kell koordinálniuk munkájukat, állan
dó napi kapcsolatban kell lenniük egymással, mert csak így érhető el, hogy az előkészítő 
év céljai maradéktalanul megvalósuljanak.

Az előkészítő tanévben 720 angolóra van. Ennek elégnek kell lennie ahhoz, hogy a 
tanulók az előkészítő év végére olyan középfokú nyelvtudás birtokába jussanak, ami 
szükséges feltétele annak, hogy a két tanítási nyelvű ágon továbbhaladva a felsőbb év
folyamokon közismereti és szakmai tantárgyaik egy részét angolul (is) tanulják.

Az előkészítő évfolyam tanulóit (minden évben egy 36 fős osztályt indítunk) három an
gol nyelvi csoportra osztjuk. Egy csoportban maximálisan 12 tanuló lehet. Ez az alacsony 
tanulói létszám lehetővé teszi, hogy a tanár szinte minden nap személyre szólóan tudjon 
a tanulókkal foglalkozni. De arra is lehetőséget ad, hogy a tanulók munkáját, fejlődését 
naponta tudja értékelni. Az előkészítő évet rendszerint két teljesen kezdő csoporttal in
dítjuk, és van egy haladó, pontosabban fogalmazva: vegyes csoportunk is, melyben a 
tanulók nyelvtudása változó. Az e csoportban tanító tanárok számára bizony komoly fel
adatot jelent, s kemény munkát kíván tőlük a tanulók tudásszintjének egységesítése oly 
módon, hogy a legjobbak se érezzék ügy, hogy nem tanulnak új ismereteket.

A felsőbb évfolyamokon az angol nyelvet két csoportban tanítjuk, az angolul tanított

223



SZEMLE

egyéb tantárgyaknál (matematika, kémia, biológia, elektrotechnika, földrajz, történelem)
is két csoportra osztjuk az osztályt.

Viszonylag magas óraszámban oktatjuk az előkészítő évfolyamon a matematikát, hi
szen ez a tantárgy tekinthető a választott szakmát illetően az egyik legfontosabb közis
mereti tantárgynak. Bár a matematikát az előkészítő évfolyamon magyar nyelven tanítjuk, 
az osztályt két csoportra osztjuk, ezzel is segítve az oktatás hatékonyságának növelését. 
A második félévtől kezdve az előkészítő évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai 
terminológia és szókincs megismertetésére mind a matematika-, mind az angolórákon.

A szakmai orientáció keretében tanulóink az előkészítő évfolyamon heti 2 órában szá
mítástechnikát tanultak, s megismerkedtek a számítógép kezelésével, használatával.

Az 1992/93-as tanévben számítástechnika helyett szakmai alapozó tantárgyat oktat
tunk. Tapasztalataink azt mutatták, hogy az angol nyelv és a matematika mellett nagy 
terhelést jelentett a tanulóknak.

A következő évfolyamon éppen ezért sem szakmai alapozó tantárgyat, sem számítás- 
technikát nem tanítunk, hanem a rendelkezésre álló órakeretben ún. szakmai orientációt 
végzünk. A szakmai képzés ma már világszerte általában kitolódik a 16 éves kor utáni idő
szakra, ezért a mi képzési rendszerünkben sem kívánatos korábbi életkorban elkezdeni.

Kiemelt feladatként kezeljük a tanulók fizikai erőnlétének megtartását, illetve növelését 
is. Az előkészítő évfolyamon heti 3 órában tartunk testnevelésórát. Itt is két csoportra oszt
juk az osztályt. Jó kapcsolatunk van a kispesti uszodával, ahol tanulóink heti 2 órás 
úszásoktatásban vesznek részt. Az előkészítő évfolyam végére minden tanulónak jól kell 
tudnia az egyes úszásnemeket.

Tankönyvként az előkészítő évfolyamra ajánlott The Cambridge English Course helyett
-  mivel amerikai tanárokat alkalmazunk -  eddig a Streamline kurzuskönyv amerikai vál
tozatát használtuk.

A magasabb évfolyamokon 1 -3 szakmai tantárgyat oktatunk angolul (elektrotechnika, 
számítástechnika, szakmai gyakorlat), attól függően, hogy milyen végzettségű anyanyel
vi tanárokat tudunk bevonni az oktatásba, illetve magyar tanáraink közül ki melyik szak
mai tantárgy esetében vállalja az idegen nyelven történő tanítást.

Nyelvi program a két tanítási nyelvű képzésben az előkészítő évfolyamon

Célok:
-  középfokú angol nyelvtudás birtokába juttatni a tanulókat;
-  képessé tenni őket arra, hogy a magasabb évfolyamokon a közismereti és szakmai 

tantárgyak egy részét (matematika, kémia, biológia, történelem, földrajz, szakmai gyakorlat, 
elektrotechnika, számítástechnika, angol és amerikai irodalom) célnyelven tanulják;

-  megismertetni a tanulókkal az angol nyelvű népek életét, kultúráját, hagyományait;
-  szorgalmazni az önképzést, szótárak, enciklopédiák használatát.

Feladatok:
Az előkészítő év során a célokkal összhangban az alábbiakra kell összpontosítani:
-  kommunikációs képesség kialakítása (beszélgetés, beszédértés) az egyéb nyelvi 

készségek fejlesztése közben;
-  az írott angol szövegek megértése, a szakmai szókincs és az egyes tantárgyak ter

minológiájának tanítása;
-  mindennapi élethelyzetek szimulálása;
-  az aktív szókincset illetően a tanulókat 2000-2500 szóval kell megismertetni, s ha

sonló nagyságrendű passzív szókincset kell elsajátíttatni velük.
A program a 4 éves hagyományos gimnáziumi nyelvtani anyag elsajátításával számol 

(lásd: Buday László Angol nyelvtan a középiskolák számára című könyvét).

Módszerek
A speciális célok elérése érdekében a tanárok az alábbi módszereket használhatják:
-  az órák és az egyéb foglalkozások ideje alatt olyan légkört teremtenek, amely lehe
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tővé teszi a tanulók számára a célnyelvet beszélő ország kultúrájával, hagyományaival 
való ismerkedést, az azok iránti rokonszenv kialakulását;

-  a tanítás intenzitásának és hatékonyságának növelése érdekében maximálisan ki
használják a kiscsoportos foglalkozások előnyeit;

-  megfelelő módon kombinálják az egyéni, páros, csoportos, frontális osztálymunkát, 
amely összhangban áll a tanulók egyéni képességeivel, tanulási sebességükkel, életkori 
sajátosságaikkal;

-  jelentős időt fordítanak a gyakoroltatásra, készségfejlesztésre;
-  szövegolvasási és szövegértelmezési feladatokat adnak a tanulóknak;
-  az íráskészség fejlesztése érdekében a tanulókat rávezetik a jegyzetkészítésre, váz

latok írására;
-  házi feladatokkal, írásos otthoni fogalmazásokkal nevelik a tanulókat a szótárak, le

xikonok használatára, a könyvtári kutatómunkára;
-  rendszeresen ellenőrzik a tanulók írásbeli és szóbeli munkáit, szisztematikusan szá

mon kérik rajtuk a tanult anyagot;
-folyamatosan és időszakosan is beiktatnak rendszerező, ismétlő órákat.

Tananyag, tankönyvek, audiovizuális eszközök:
1. The American Streamline English kb. 420 óra
2. Basic English fór Science

Nucleius General Science (terminológia) kb. 100 óra
3. Videoanyagok: BBC Follow Me
Streamline Videós kb. 50 óra
4. Játékok, dalok, szokások kb. 50 óra
5. Nyelvtani gyakorlatok,

számítógépes nyelvi labor, nyelvi játékok kb.80 óra
6. Dolgozat, ellenőrzés, összefoglalás kb. 20 óra
Összesen: kb. 720 óra.

Az első dolgozatok

Az előkészítő évfolyamon megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tanulók tudásszint- 
jének mérésére. A mindennapi írásbeli és szóbeli ellenrőzések mellett a tanév során négy 
nagy dolgozatot, ún. Big Testet íratunk.

Az első Big Test november végén esedések. A két kezdő és a vegyes csoport tanulói 
a tanított anyaggal összhangban általában ekkor még más feladatokat oldanak meg. Min
den Big Test a nyelvvizsgához hasonlóan írásbeli és szóbeli részből áll, a számonkert 
ismeretanyag természetesen a tanulók tudásszintjéhez igazodik. Novemberben, az első 
Big Test keretén belül a tanulóknak az alábbi írásbeli feladatokat kell megoldaniuk:

1. Fordítás magyarról angolra: a tanult egyszerű szerkezetek alkalmazása példamon
datok, típusszövegek lefordításával.

2. Fordítás angolról magyarra: a tanulók ekkor még nem újságcikket, hanem a tanárok 
által közösen írt szöveget fordítanak, amely az addig tanult nyelvtani szerkezetekre és 
kifejezésekre épül.

3. Irányított fogalmazás: a tanulóknak 1-1,5 oldalas fogalmazást kell írniuk megadott 
szempontok alapján (például a fogalmazást egy bizonyos kifejezéssel kell kezdeni vagy 
befejezni).

4. Teszt: az ismert 50 kérdést tartalmazó feleletválasztós teszt.
A Big Test szóbeli része még viszonylag rövid, a tanulóknak az addig tanult témakö

rökről kell tanáraik előtt beszámolniuk. A témaköröket a tanulók előre megkapják, ezek 
a beszélgetések még rendszerind rövidek, a témakörökkel kapcsolatban a tanárok kér
déseket is feltesznek. A szóbeli részben a tanárok a tanulók kommunikatív készségét, 
kiejtését, nyelvtani tudását, szókincsét osztályozzák.

A második Big Testet a félév befejezése előtt szervezzük. A tanulók ekkor már hoz
zászoktak a szigorú szóbeli és írásbeli számonkéréshez. Az írásbeli feladatok, a tanult
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anyaghoz igazodva egyre nehezebbé válnak. Ekkor már az angolról magyarra történő 
fordítás esetében újságcikket kapnak a tanulók, a fogalmazásnál pedig három megadott 
téma közül kell választaniuk. A hallás utáni megértést, az úgynevezett szövegértést úgy 
mérjük, hogy a tanulók meghallgatnak egy rövid szöveget, majd a szöveghez kapcsoló
dó, angolul feltett kérdésekre angolul kell válaszolniuk. A második Big Test szóbeli része 
az előzőhöz hasonló, természetesen itt a témakörök már jóval tágabbak és mélyebbek. 
Tapasztalataink szerint a kezdő csoportok tanulói a második teszt idejére utolérik a ve
gyes csoport tanulóinak tudásszintjét, és ezért ekkor már mindhárom csoport azonos 
tesztet ír.

A harmadik Big Test március végén esedékes, az eddigiekkel megegyező témaköröket 
tartalmazza, mindössze egy újabb feladat kerül bele bővítésként: a tanulóknak egy kivá
lasztott képről kell összefüggően beszélniük.

A negyedik Big Test a jelenleg érvényben lévő C típusú állami nyelvvizsga utánzásával 
történik a tanév vége felé, június első hetében. Az utolsó teszt mindazokat az elemeket 
tartalmazza, amelyek a nyelvvizsgán is megtalálhatók. A vizsga szervezése (például la
bor) is a nyelvvizsgához hasonló módon történik. Mindössze az a különbség, hogy a ta
nulóknak nem ismeretlen bizottság előtt kell számot adniuk tudásukról, hanem az őket 
tanító tanárok csoportja előtt. Az értékelés ugyancsak a nyelvvizsga értékelésének 
szempontjai szerint történik.

Az előkészítő évek tapasztalatai

Az eddigi három előkészítő év tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők:
Azok a tanulók, akikben kezdetben nem túlzottan erős a tanulási vágy motiváció, vagy 

akik nem tudják, hogyan kell nyelvet tanulni, nagyon hamar lemaradnak a többiektől, az 
átlagszinttől.

A „vegyes” tudásszintű csoportok csak kezdetben vannak némileg előnyösebb hely
zetben, hiszen a heti 20 órában olyan hatalmas mennyiségű anyagot kell a tanulóknak 
elsajátítaniuk, hogy a teljesen kezdők hamarosan beérik a „haladókat” . Eddigi tapasz
talataink alapján a nyelvi előképzettség nem tekinthető előnynek, sőt előfordul, hogy 
egyes tanulók esetében határozottan hátrányt jelent. Mindannyian ismerjük azt a lélektani 
helyzetet, amikor a tanuló így gondolkozik: „Ó, én ezt már tanultam, most nem kell oda
figyelnem”. Ezek a tanulók leszoknak az odafigyelésről, illetve későn ismerik fel, hogy a 
tananyag túlhaladt a tudásukon.

Az első előkészítő évfolyamot az 1990/91-es tanévben indítottuk: 614 tanuló közül 36 
tanuló került be abba az osztályba, amely most ért a III. évfolyam végére. A jelenlegi osz
tálylétszám 29 fő. Ezen úttörő osztály eredményei közé tartozik, hogy a tanulók több al
kalommal vettek részt az iskolában és külső helyeken szervezett konferenciákon, ren
dezvényeken tolmácsként (MECHATRONINFO, EUROTRAIN konferencia, HUNGARO- 
DIDACT rendezvényei stb.)

Annak megítélésében, hogy az előkészítő év befejezésekor, a megszerzett angoltudás 
alapján javasolható-e a tanulónak a két tanítási nyelvű osztály vagy sem, óriási felelősség 
hárul a tanárokra. A probléma rendkívül összetett, hiszen a tanároknak a nyelvi készsé
gek szintjének ismeretében kell eldönteniük, vajon a tanuló képes lesz-e például a ma
tematikát vagy a kémiát angolul tanulni. Több esetben tapasztaltuk azt, hogy a nyelvtudás 
szintje önmagában nem jelenthet garanciát a következő tanévekre. Amennyiben egy ta
nulónak még magyar nyelvű tanulás esetén sincs érzéke a matematikához, a történe
lemhez, biztos, hogy komoly gondjai lesznek a felsőbb évfolyamokon. Ezek a gondok 
nem a nyelvismeret alacsony szintjéből következnek, hanem abból, hog az adott tanu
lóknak problémát okoz bizonyos tantárgyak tanulása.

Ám pozitív tapsztalataink is szép számmal vannak. Akadnak olyan tanulóink, akik 
ugyan az előkészítő év végén nem értek el kiemelkedő szintet angol nyelvből, a felsőbb 
évfolyamokon mégsincsenek gondjaik az idegen nyelven tanult tantárgyakkal, mivel sze
retik az adott tárgyakat, s emellett rendelkeznek az azok eredményes tanulásához szük
séges adottságokkal, képességekkel.
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A nyelvi program a felsőbb évfolyamokon

Követelmények

A felsőbb évfolyamok munkája az előkészítő évben elért nyelvi ismeretekre, készsé
gekre épül. Ennek megfelelően alakítottuk ki a célrendszert és a módszert. Az első évben 
alapvetően fontos, hogy a tanulók megértsék az anyanyelvi, normál sebességű angol 
beszédet:

-  meg kell érteniük egyszerű szakelőadásokat, tanári magyarázatokat a történelem, 
a földrajz, a biológia, a matematika, a kémia, az elektrotechnika, a számítástechnika és 
a szakmai gyakorlat tantárgyakban;

-  meg kell tanulniuk a levélírást, az önéletrajz írását, meg kell ismerkedniük, tudniuk 
kell elmondani ezek tartalmát;

-  képesnek kell lenniük arra, hogy mindennapi témakörökben kifejtsék nézeteiket, ér
veljenek, hogy véleményüket meg tudják fogalmazni;

-  a magyarról angolra és angolról magyarra történő fordításban járatosnak kell lenniük 
mind a mindennapi életből vett témák, mind pedig a tanult tantárgyak témaköreit tekintve 
is;

-  alaposan meg kell ismerniük az angol nyelvterület országainak kultúráját, zenéjét, 
képzőművészetét;

-  képeseknek kell lenniük egy-egy rövid történet, novella, vers, egyéb irodalmi alkotás 
írásbeli és szóbeli elemző bemutatására.

Feladatok

A fenti követelményeknek megfelelően a tanároknak az alábbi feladatokat kell megol
daniuk:

-  a tanulók beszédkészségének fejlesztése, közelítése, az anyanyelvi fokon beszélők 
beszédstílusához, kiejtéséhez, beszédsebességéhez;

-  különleges figyelmet kell fordítaniuk a tanulók írásbeli munkájára, meg kell ismertetni 
őket a fordítási technikákkal, a szótár használatával, a különböző típusú fogalmazások, 
levelek elkészítésének stiláris szempontjaival (pl. önéletrajz, álláspályázat, üzleti levelek 
stb.);

-  segíteniük kell a tanulókat abban, hogy megértsék az idegen nyelven tanult tantár
gyak szókincsét, terminológiáját;

-  az írásbeli és a szóbeli munkák során egyarán fejleszteniük és csiszolniuk kell a ta
nulók stilisztikai készségét;

-  ki kell alakítaniuk a tanulókban azt a képességet, hogy írásbeli munkájuk a formai 
és a tartalmi követelményeknek megfeleljen;

-  a tanulókat új és új ismeretekkel kell ellátniuk a tanult nyelvet beszélő országok éle
téről, kultúrájáról, a napi eseményekről.

Módszerek

A célok elérése és a feladatok érdekében a tanulók beszéd- és íráskészségének fej
lesztését kell elsődlegesnek tekinteni. A magyarról angolra és az angolról magyarra tör
ténő fordítások, valamint a fogalmazások, esszék íratása szerepeljen a rendszeres napi 
tevékenységek és házi feladatok között. Az írásbeli munka terjedelmének, stílusának, 
minőségének magas szinten kell mozognia. Újságok, cikkek, rövid történetek, novellák, 
versek olvasása is hozzásegíthet a célok eléréséhez.

A tanárnak az órák szervezésénél ügyelnie kell a tanulók motiválására, lehetőséget 
kell teremtenie az önálló projektek elvégzésére, ezekhez meg kell ismertetnie a tanulókat 
a szótárak, lexikonok, enciklopédiák és a kön\Már használatával. A tanulók számára 
rendszeresen szervezett egyéni előadások segítik a nyelvi készségek mélyítését.

Az előkészítő évet követő tanévekben az angol nyelvre rendelkezésre álló órakeretet 
angol nyelvtanra és angol nyelvre osztjuk fel. Az előbbit magyar tanárok tanítják, ők a 
fordításokat és az elemző nyelvtant tanítják, az utóbbi pedig angol anyanyelvi tanárok,
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akik az irodalmi szövegek olvasása, elemzése, értelmezése mellett az alapvető nyelvi 
készségeket fejlesztik tovább. A tanulók az idegen nyelvet egy kicsit a magyar nyelv és iro
dalom tantárgyhoz hasonlóan tanulják. A kötelező olvasmányokról szóban és írásban kell 
beszámolniuk. Emellett rendszeresen írnak fogalmazásokat, esszéket, kapnak önálló felada
tokat, melyek során egy megadott vagy egy általuk választott témakörről kell kiselőadást tar
taniuk. Nagyon hasznos módszer, amikor a kiselőadásokat a tanárok videóra veszik, mert a 
visszajátszás alapján a tanulók maguk is meg tudják ítélni teljesítményüket.

A tanulók az angol-amerikai történelem, kultúra és technika területéről az őket legin
kább érdeklő témák kapcsán projekteket dolgoznak ki. Ez az írásbeli munka segíti aztán 
őket a pontos, szabatos fogalmazásban, stílusuk csiszolásában, s ez készteti őket a 
könyvtárakban való búvárkodásra is. Az is nagyon hasznos, amikor több tanuló a felada
tokat egymás között megosztva készül fel egy adott témakörből, s tart élvezetes órákat, 
kiselőadásokat.

A feltételekről

A nyelvoktatáshoz két igen korszerű laboratórium áll rendelkezésünkre. Az egyik egy 
18 férőhelyes DEGEM SYSTEM nyelvi labor, ahol a tanulói terminálokat egy IBM gép 
vezérli, amely 17 szintű nyelvtani software-rel dolgozik. A tanulók nyelvtani tudása jól 
tesztelhető ezzel a rendszerrel, a gép memóriája a képzési idő végéig számon tartja az 
egyes tanulók eredményeit. Ha egy bizonyos ponton a tanuló megakad, a software biz
tosítja, hogy addig nem haladhat tovább, amíg a hiányosságokat nem pótolja.

Nagy hasznát vesszük továbbá a jelenleg csúcstechnikának számító interaktív-videós 
nyelvoktató laboratóriumnak. Itt a tanulók közvetlenül is tudnak kommunikálni a számí
tógéppel összekapcsolt videóval. A tanári munkát ezek az eszközök olyan szempontból 
könnyítik meg, hogy a tesztfeladatok összeállítására kevesebb időt kell fordítaniuk. Az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az órákra való előzetes felkészülés ideje ezen rend
szereknek a napi tanításba való beépítése során jelentősen megnő. Felkészült, odaadó, 
az eszközöktől nem idegenkedő tanárok tudják jól alkalmazni, a napi tanítási gyakorlatba 
megfelelő módon beépíteni a számítógépek adta lehetőségeket. Az audiovizuális esz
közök használatának fontosságát tanáraink közül nem vitatja senki. Még azokat a kollé
gákat is meg lehetett nyerni ezen eszközök használatára, akiknek a számítástechnikához 
audiovizuális technikához hiányoztak az alapvető ismereteik. Ők szabadidejük nagy ré
szét áldozták a korszerű technika elsajátítására. Nem meglepő viszont, hogy tanulóink 
döntő többsége élvezettel használja ezeket az eszközöket, hiszen egyrészt a mindennapi 
életben is körülveszi őket az elektronika, másrészt szakmai indíttatásuk is ezek felé az 
eszközök felé tereli őket.

A kérdések kérdése

A két tanítási nyelvű középiskolákban napjainkban a legizgalmasabb kérdés, vajon a 
tanulók tudásszintje csökken-e azokban a tantárgyakban, amelyeket idegen nyelven ta
nulnak. Ugyanígy kérdés az is, gyarapodik-e anyanyelvi ismeretük azáltal, hogy egy má
sik nyelvet is elsajátítanak. E kérdések megválaszolására az 1992/93-as tanévben 
összehasonlító dolgozatokat írattunk a két tanítási nyelvű és a párhuzamos magyar nyel
vű információ- és számítástechnika tantárgyakból. A magyar nyelv és irodalom tantárgyat 
azért választottuk, mert érettségi tárgy, és fontos volt tudnunk, hogy a tanulók fogalmazási 
készségét, nyelvtani ismereteinek fejlődését segíti vagy gátolja-e az, hogy tantárgyaik 
egy részét angolul tanulják. A matematikára és az elektrotechnikára pedig azért esett a 
választásunk, mert ezek azok a tantárgyak, amelyeket a tanulók angolul tanulnak, s ame
lyek az alapozás és az érettségi miatt egyaránt fontosak. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a normál párhuzamos osztályok eredményeivel összevetve, az idegen nyelvi osz
tályokban jobb a tanulók fogalmazási készsége, jobbak a nyelvtani ismereteik, továbbá 
feladat- és problémamegoldó gondolkodása is alaposabb. A Kéttannyelvű Iskoláért Egye
sület valamennyi gimnáziumi érettségit tett osztályban hasonló méréseket végzett. A gim
náziumi eredmények a mi tapasztalatainkat megerősítik.
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Összegzés

Az elmúlt évek során igen sok változás történt iskolánkban. A változások, a változta
tások továbbra is folyamatosak lesznek, hiszen a fejlődés és az igények ezt megkövetelik. 
1994. szeptember 1 -jétől a közgazdasági szakmacsoportban is indul egy osztályunk, amely
ben a közgazdasági ismeretek mellett ügyviteltechnikát, banktechnikát fogunk tanítani.

Felmerül a kérdés, hogy ennyi változást mennyire visel el egy nevelőtestület konflik
tusok nélkül. A válasz: nehezen. De valamennyien megértettük, hogy ránk akkor van 
szükség, ha van, akit tanítsunk. Ha nem jelentkeznek iskolánkba tanulók, akkor hama
rosan ránk, pedagógusokra sem lesz szükség. Ha tanulóinknak azt mondjuk, hogy egy 
életpálya során ötször-hatszor kell megújítani ismereteiket a szakmájukban vagy át kell 
képezniük magukat más szakmákra, akkor ez ránk, pedagógusokra is vonatkozik. Az 
elmúlt időszakban tanáraink közül sokan tanultak nyelvet, vagy szakmájukban képezték 
tovább magukat. A nyelvtanárokon kívül ma tíz kollégánk rendelkezik angol nyelvvizsgá
val, így tantárgyukat angol nyelven is taníthatják. (Öt évvel ezelőtt senkinek nem volt 
nyelvvizsgája.) Nagyon sokan -  mindenki, akinek szüksége volt rá -  pneumatika, hidra
ulika és mechatronika tanfolyamot végeztek felsőoktatási intézményben. Rendszeresek 
a házi továbbképzések is, például a digitálistechnikával szakmérnökeink házon belül is
mertették meg a kollégáikat. Nyáron egy hónapra két amerikai nyelvtanárt alkalmaztunk, 
akik intenzív nyelvtanfolyamot tartottak kezdő és haladó szinten a tanári és nem tanári 
állományban dolgozó kollégáknak.

Ma Magyarországon -  ahol 650-700 ezer között mozog a munkanélküliek száma -  a 
nyugati nyelveket tanító tanárokból nagyon nagy hiány van. Valószínű, hogy ez a helyzet 
még sok éven keresztül nem változik. Mi 1990-ben egy amerikai alapítványi szervezettel, 
az Educational Services Internationallel kötöttünk szerződést nyelvtanárok biztosítására 
Azóta folyamatosan alkalmazunk amerikai tanárokat. Jelenleg hat amerikai angol nyelv 
és irodalom, valamint angol történelem szakos, továbbá egy számítógépes villa
mosmérnök tanár dolgozik iskolánkban. Azon túl, hogy amerikai tanáraink saját nyelv
tanáraink mellett segítenek megoldani a nyelvoktatás gondjait, nagyon jó hatással van
nak az egész nevelőtestületre. Példamutató munkafegyelmüket, gyermekszeretetüket az 
elmúlt négy évben valamennyien megtanultuk tisztelni.

A nyelvoktatás fejlesztésében igen nagy lépést tettünk előre azzal, hogy PHARE pá
lyázaton elnyertük egy interaktív videóval berendezett nyelvi laboratórium kialakításának 
lehetőségét.

A pályázat keretében vállaltuk a budapesti és a Pest környéki pedagógusok nyelvi kép
zését és továbbképzését. A pedagógusképzés a délutáni és esti órákban történik, így 
tanulóink a tanítási időben ezt a termet is használják. Ebben a laboratóriumban jelenleg 
angol, német és francia nyelvet tudunk tanítani. Sokan a 21. század technikájának tartják 
a számítógép és a CD lemezjátszó összekapcsolását. Míg a DEGEM laboratóriumunk 
csak egy funkciót tud ellátni, ez a rendszer a nyelvoktatás hagyományos és korszerű ele
meit foglalja össze. Képet ad, szöveget mond, ha kell, azt ki is írja, tesztel, értékel, és a 
tanuló a saját hangját is visszahallgathatja, összehasonlíthatja az eredeti szöveggel. Kér
dés leeht: melyik nyelvtanár tud ilyen bonyolult rendszert használni? Egy 2x2 napos to
vábbképzésen iskolánk valamennyi nyelvtanára elsajátította a laboratórium használatát. 
Ez volt a feltétele annak, hogy ebben a teremben taníthassanak. Két kollégánk ma már 
olyan szinten ismeri a rendszert, hogy akár azokat is taníthatja, akik iskolánkban a be
tanítást végezték.

Az előzőekben bemutatott átalakulás, fejlesztés iskolánk nemzetközi kapcsolatait is 
jelentősen kibővítete. A társadalmi változások felgyorsították, lehetővé tették az oktatási 
rendszer fejlődését. A minőségi munka ma a magyar iskolákban az egyik legfontosabb 
követelmény, mert a modern gazdaságnak semmi sem okozhat nagyobb kárt, mint az 
igénytelenség. S ezt az igényességet várják el a szülők is az iskolától. Egy vállalkozó is 
megbukik, ha nem keresi mindig az újat, ha megelégszik sikereivel, és partnereit nem 
akarja egyre magasabb színvonalon kiszolgálni.

A mai iskolának is ez az útja.
VARGA LAJOS
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Tájékoztató a Soros Alapítvány 
közoktatás-fejlesztési programjáról

A programot Soros György évi többmillió dolláros kerettel azért hozta létre, hogy se
gítse a forrásokban szűkölködő magyarországi közoktatás modernizálását, és így -  köz
vetve _ hozzájáruljon a modern polgári demokrácia és a nyitott társadalom kifejlődésé- 
séhez. Egy demokratikus társadalom közoktatásának céljait máig ható érvénnyel fogal
mazta meg kétszáz évvel ezelőtt Thomas Jefferson:

-  minden állampolgárnak megadni az ügyei intézéséhez szükséges ismeretet;
-  képessé tenni arra, hogy a maga számára számítást végezhessen, kifejezhesse és 

megőrizhesse gondolatait, szerződéseit és könyvelését írásban;
-  olvasással tökéletesíthesse magatartását és képességeit;
-  megértse kötelességét a hozzá közelállókkal és országával szemben, és hozzáér

téssel tudja betölteni azokat a feladatköröket, amelyeket rábíznak;
-  ismerje jogait; gyakorolja rendben és igazsággal, miket magának tart fenn; képes 

legyen helyes érzékekkel kiválasztani azokat, akikre e jogokat bízza; tudja ellenőrizni 
azok szorgalmát, tisztasságát és ítélőképességét;

-  és általában értelemmel és tisztességgel tudja követni azokat a társadalmi viszo
nyokat, amelyekbe kerül."

Bár ezek a célok hazájában sem valósultak meg soha maradéktalanul, akármelyik de
mokráciára törekvő ország közoktatásának fejlesztésében alkalmasak kiindulópontnak.

Összességében leszögezhető, hogy az egész program célja a magyar közoktatásban 
meglévő, de egymástól elszigetelten létező helyi fejlesztések felszínre hozása, és min
den érdeklődő számára hozzáférhetővé tétele. A közoktatás helyzetét ismerők pontosan 
tudják, hogy a Soros Alapítvány tízéves tevékenységének eredményeként, az alkotó pe
dagógusok változtatni akaró csoportjának elkötelezettségére építve, létrejöttek a magyar 
iskolarendszerben azok a fejlesztési bázisok, amelyek sok esetben nemzetközi mércével 
is mérhető eredményeket hoztak, és amelyekre egy egész közoktatás-fejlesztési prog
ramot lehet és kell építeni. Nem új dolgokat kell tehát kitalálni, hanem a meglévő peda
gógiai programokat kell az érintettek széles köre számára hozzáférhetővé tenni.

A munka előkészítő szakaszában több szakembert felkértek, hogy adott témákban dol
gozzanak ki részprogramokat, majd az egyes témákhoz írt tervezetek közül a legjobbakat 
kiválasztva alakították ki a program szerkezetét. Az ilymódon kialakult szerkezetben a 
témák két fő csoportba rendeződtek. Az egyikbe az önálló részprogramnak minősített 
témák tartoznak, amelyek az Alapítvány eddigi életében klasszikusnak nevezhető pá
lyázati vagy megbízásos úton működnek. A másikba azok, amelyek szinte mindegyik 
részprogramot érintik (például a tankönyvek problémája), vagy az egész közoktatást be
hálózó intézményekkel kapcsolatosak (például a pedagógus szervezetek vagy az infor
mációs hálózat).

Az önálló részprogramok különböző szintekről indulnak, attól függően, hogy az előké
szítő munka során a döntéseket hozó kuratórium milyen konkrét fejleményeket talált a 
valóságban. Van olyan részprogram, amely a modernizálás alapjait és infrastruktúráját 
akarja megteremteni, és van olyan, amely már működő programok továbbfejlődését és 
elterjesztését támogatja. Ennek megfelelően az alábbiakban ismertetett tervek műfaja is 
eltér egymástól; némelyikük általánosabb, másikuk konkrétabb feladatokat fogalmaz 
meg.

I. Önállóan működő részprogramok a következők:
1. Információs forradalom az oktatásban
2. Demokráciára nevelés -  iskolapolgárok
3. Társadalomismeret
4. Kisgyermekkori fejlesztés
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5. Hátrányos helyzetű csoportok szakmai műhelyei
6. Tolerancia
7. Az oktatásügyi vezetés fejlesztése
8. Oktatás és nyilvánosság
9. Környezeti nevelés
10. Közösségi iskolák
11. Önálló részprogramba nem szerveződő támogatandó témák:
1. Tankönyv-, taneszköz-, tantervfejlesztés
2. Pedagógusok szakmai egyesületei
3. A közoktatás országos információs hálózatának kiépítése

Önálló részprogramok
• •

Információs forradalom az oktatásban

A részprogramról általában
A részprogram célja, hogy a számítógép mint eszköz segítségével hozzájáruljon az 

általános emberi együttműködési kultúra fejlesztéséhez. Ehhez el kell terjeszteni azokat 
az informatikai ismereteket, amelyek szükségesek a -  nem is távoli jövőben -  uralkodóvá 
váló új típusú írástudáshoz.

Ez a munka már korábban elindult a Soros Alapítvány támogatásával, és amikor lét
rejött a Közoktatásfejlesztési Program, akkor a kuratórium úgy döntött, hogy ezek között 
a keretek között van a legjobb helyen. Ebből következően már a Közoktatásfejlesztési 
Program beindulása előtt pályázatot hirdettek iskolák egy-egy teljes osztályának számí
tástechnikai rendszerrel való ellátására. Mindegyik iskolai csoport a csoport létszámának 
megfelelő gépet kap, tehát gyakorlatilag minden tanulónak saját gépe lesz. Tanáruk egy 
nagyobb teljesítményű géppel rendelkezik, egy pedig a központi szolgáltatásokat látja 
el. A gépek hálózatba kötve működnek, a hálózatot megbontani nem lehet, hiszen a cél 
a számítógépes mikrotársadalom kiépítése. A gépeken kívül az iskolák több programot 
is kapnak, köztük játékosan oktató jellegűeket is, amelyekkel közös döntéseket lehet hoz
ni, változatokat lehet mérlegelni, például egy város tervezésének és irányításának kér
déseiben. A „csomag” része a hazai és nemzetközi hálózatba való bekapcsolódási le
hetőség biztosítása is.

Azt az 50 iskolát, amely valamilyen formában támogatást kap, 510 pályázó közül vá
lasztotta ki a kuratórium. Van közöttük a számítástechnikai oktatásban már kiváló ered
ményeket elért iskola, hátrányos helyzetű vidéki és a főváros külső kerületéből való; van 
humán műveltségre orientáló és van szakképzést folytató iskola is. A kiválasztott iskolák 
többsége önkormányzati, de szerepel a támogatottak között felekezeti és alapítványi is
kola is.

A berendezések már őszre használatra készen állnak az iskolákban, és a tanév kez
dete előtt megkezdődik a tanárok oktatása az átadott szoftverre. Gyakorlati és erkölcsi 
szempontból is lényeges, hogy az iskolák jogtiszta szoftverhez jussanak. Gyakorlati 
szempontból azért, mert vírusmentes programcsomagok kerülnek az iskolákba, és így 
diák meg tanár egyaránt megtanulhatja, hogy milyen különbség van az ilyen-olyan úton 
másolt programok és a jól dokumentált, rendszeresen támogatott, felújított, megbízható 
termékek között. Erkölcsi szempontból azért, hogy a tanulók érezzék: a szellemi tulajdon 
épp olyan érték, mint a kézzelfogható tulajdon, a programlopás éppúgy elítélendő és jo- 
gailag büntetendő, mint más értékek eltulajdonítása.

Az „Információs forradalom az oktatásban” alkotó munkára hívja a pedagógusokat és 
a tanulókat. Az átadott programcsomagok angol nyelvűek, amelyeket általában amerikai 
viszonyokra dolgoztak ki. Ez ugyan kitűnő segédlet a nyelvtanuláshoz, illetőleg ahhoz, 
hogy a tanulók megismerjék más országok viszonyait, azonban elengedhetetlen, hogy 
legyenek a magyarországi viszonyokat modellező magyar nyelvű változatok, hiszen ami
re nevelni akarunk, az éppen az adott viszonyokat figyelembe vevő modellalkotási ké
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pesség. A program egyik fontos célja az alkotási vágy felkeltése, az alkotóképesség fej
lesztése és ehhez a számítógép, a számítástechnika jó eszköz lehet.

A program következő fázisában, ebben az alkotó folyamatban született új termékeket 
várunk, valamint az oktatási tapasztalatok közreadását és továbbfejleszthető pedagógia 
anyagokat. A sikeres pályázatokat az Alapítvány részben a berendezések bővítésével, 
újabb programok vásárlásával és a pedagógusok meg a diákok személyre szóló jutal
mazásával fogja díjazni.

A részprogram célja

Okulva a számítástechnika iskolai bevezetésének kezdeti tapasztalataiból nem szá
mítástechnikusok vagy programozók képzése a cél. A jövő -  sőt már a jelen -  társadalma 
a számítógépet eszközként kívánja alkalmazni, akár a rádiót, a televíziót vagy a gépko
csit. A számítógéppel is ugyanaz a helyzet, mint a gépkocsival: nem kell mindenkinek 
autószerelőnek lenni ahhoz, hogy használni tudja. Az alkalmazónak azt kell tudnia, hogy 
a piacon kapható berendezések és programok közül számára melyik hasznos, és tudnia 
kell kezelni a felhasználói segédleteket. A számítógépes írástudáshoz szükséges né
hány gyakorlati ismeret: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, némi grafikai alkalmazás
-  és ezek segítségével a diák, majd a polgár ki tudja fejezni magát a számítógép segít
ségével.

Az elsajátítandó ismeretanyag következő csomagja olyan tudásanyagot tartalmaz, 
amely a körülöttünk lejátszódó folyamatok megértéséhez, a különféle rendszerek visel
kedésének figyelemmel kíséréséhez szükséges, tehát hozzátartozik ahhoz a követel
ményrendszerhez, amely az idézett Jefferson-i gondolatokban megfogalmazódott. Meg 
kell tanulni statisztikákat kezelni, tudni kell, hogy mit jelent a mintavétel, a statisztikai meg
bízhatóság mértéke, hogyan alakulnak az eloszlások, hogyan kell gondolkodni abszolút 
számokban és viszonyszámokban, mi a populáció, és meg kell ismerni a valószínűségi 
becslések alapgondolatait. Ezek ismerete nélkül az állampolgár sem országa, sem kö
zössége dolgaiban, sem a maga ügyeiben nem tud tájékozódni. Meg kell ismerni a fo
lyamatok dinamikájának alapfogalmait, így az interpolációt és extrapolációt, a lineáris és 
nem lineáris folyamatokat, rejtőző holtidők és tetőző telítések jellegzetességeit. Fogalmat 
kell alkotnia a tanulóknak olyan dolgokról, amelyeket minden nap olvas vagy hall -  álta
lában rosszul értelmezve. (Például a káoszról, amiről elsősorban azt kell tudnia, hogy 
nem is annyira összevisszaság, hanem nagyon is determinisztikus, jól meghatározott 
okokra vezethető vissza, és bizonyos feltételek mellett, bizonyos határok között éssze
rűen kézben tartható.) Aki ilyen ismeretekkel rendelkezik, az jobban el tud igazodni a tár
sadalom, a gazdaság és az élettan folyamataiban is, megismeri az egyszerűsítés és a 
bonyolultság kapcsolatait és különbözőségét, képes lesz racionális ítéletalkotásra. Mind
ezek a nehezen felfoghatónak tartott fogalmak a számítógéppel, okos pedagógusok ke
zében, egyszerű, könnyen megjegyezhető és tartósan működő gondolkodási struktúrák
ká válhatnak. Az eredményeket már az elemi iskolai fokon érzékelni lehet.

A harmadik csomag, amit a részprogram megalkotói a legfontosabbnak tartanak, és 
amire a részprogramot összpontosítani kívánják, nem más, mint egy sajátos tananyag: 
az iskolai osztály számítógépes mikrotársadalmának kialakításán keresztül a társadalom 
jövendő szerkezetében való állampolgári részvétel elsajátítása. A gyerekek ezen keresz
tül tanulják meg a közös munkát, egy-egy feladat közös kidolgozását, részletekből való 
összetételét, szerkezeti, tartalmi és stiláris egybefüzését. Megtanulják, hogyan lehet kö
zös döntéseket hozni, kompromisszumokban megegyezni. Először tisztázzák a feladat 
fogalmait, majd a különböző célokat és értékeket. Ezek után vázolhatják fel a változato
kat, majd kipróbálhatják a különböző szavazási eljárásokat, a változatok egybevetését, 
a kompromisszumok kidolgozását és az ellentmondások kiküszöbölését. Mindezt igen 
egyszerű fokon el lehet kezdeni: egy-egy közös iskolai akció, például kirándulás, valami
lyen célra való gyűjtés és egyéb közös programok kialakításával.

Ezek a módszerek kapcsolódni fognak ahhoz az ugyancsak Soros Alapítvány által kez
deményezett disputa elnevezésű pedagógiai kísérlethez, amely a gyerekek vitakultűráját 
hivatott emelni. Ennek keretében elsajátítják, hogyan lehet gondolataikat, érveiket kultu
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ráltan, a másik fél gondolatrendszerének, érveinek megértésével, durvaságok elkerülé
sével kifejteni, és esetleges megegyezésekkel győzelemre vinni. Beszélt és írott nyelv 
stílusgyakorlata, a társadalmi közlés és cselekvés kultúrája nevelődhet ezzel az eszköz
zel. Olyan kifejezési gazdagság, empátiakészség és humánus beidegződés nevelődhet 
ki, amelynek eredményeképpen a vitatandó kérdéseket nemcsak az iskolában fogják kö
zös feladatként kezelni, hanem az életben is, amelynek eredményeképpen nem lesz ter
mészetes az erővel, sőt erőszakkal történő döntés, és a társadalom immunisabb lesz 
azokkal az irracionális szenvedélyekkel szemben, amellyekkel földünk lakói egymást, 
kultúrájukat, ősi kultúrkincseiket pusztítják, mint például közvetlen közelünkben a volt Ju
goszlávia népei.

A program sokrétű, szükséges hozzá matematikai, fizikai, közgazdasági, szociológiai 
és történelmi tudás, kell hozzá nyelvi kultúra, hogy gondolatrendszerek, magatartásfor
mák, reakciók háttere érthetővé váljon. Mindez nem egymástól elszigetelt, bemagolandó 
tantárgyként, hanem összefüggő, tevékenységeinket vezérlő, természetes nyelvként 
rögzülhet, amit az anyanyelv szép használatán túl az idegen nyelvek és a mögöttük álló 
másfajta fogalmazási lelkületek megismerése is gazdagíthat.

Látható, hogy az alapvető cél eléréséhez a gép, a gépek összekötötte hálózat csak 
eszköz, de olyan eszköz, amelyet ma már nem lehet megkerülni, mert néhány éven belül 
a társadalom működőképessége nem képzelhető el az új írástudás nélkül.

Demokráciára nevelés -  iskolapolgárok

A részprogram célja

Az intézményes nevelés-oktatás a demokráciát és a demokráciát működtető autonóm, 
szuverén, jogképes állampolgár eszméjét általában csak célként deklarálja. Ha pedig 
tenni is próbál ennek érdekében, legfeljebb tudáselemeket ad, amelyekről feltételezi, 
hogy megalapozzák az eszményített, ám a gyakorlatban kevéssé ismert, és csak elvétve 
megélt majdani állampolgári szerepet. Az intézmények zöme a mindennapi gyakorlatban 
nehezen vagy egyáltalán nem képes -  vagy nem is hajlandó -  beépíteni tevékenységébe 
azokat a szerepeket, amelyekkel a demokrácia gyakorolható, azaz tétre menő következ
ményekkel megtapasztalható. A közoktatás, s benne a konkrét iskola belső munka- 
megosztása (a felelősség és a kompetencia elosztása, a betölthető és betöltendő sze
repek) jellegzetesen nem kooperatív. Az iskolák nagy részéből hiányzik az együttműkö
déshez szükséges horizontális és vertikális kommunikáció, gyakran sajnos az igény is 
hiányzik a valóságos együttműködésre.

Miféle szerepekről van szó, mire kellene vonatkoznia, meddig kellene terjednie a rész
vételnek? A válasz röviden: a tervezésre, az ellenőrzésre, a közös döntésekre, a szank
ciókra, a vezetésre, az értékelésre, a folyamat- és rendszerszervezésre. A részvétel 
nem korlátozódhat az óraközi szünetekre, a lyukas órákra, az évenként egyszer sza
badon engedett bolondkirály-választásra, azaz a „tanórán kívüli tevékenységekre”. 
Ki kell terjednie a lényeges és lényegtelen folyamatok és viszonyok összességére, 
az egész iskolára.

Mivel az állampolgár nem életkor vagy kinevezés által születik, nyilvánvaló, hogy a 
diákiét önmagában elégtelen az állampolgári szerepre való felkészítéshez. A diáknak is
kolapolgárként kell részt vennie saját életében. Ebben a megközelítésben a diák cselek
vő ember, iskolapolgár, aki a tevékenységét át- meg átszövő, keretbe foglaló szabályok, 
a jogok és kötelességek ismerője és használója; aki reflektál az előírásokra, képes kez
deményezni azok helyesbítését, és társaival együtt végig is tudja vinni a szabályok mó
dosítását.

Összefoglalva a részprogram célját: az iskola olyan állampolgárokat neveljen, akik ké
pesek érdekeik felismerésére és megfogalmazására; érdekeiket képviselni tudják, tud
nak érvelni és vitázni, miközben mások nézeteit tiszteletben tartják; akik képesek a más 
állásponton levőkkel mindenki számára elfogadható kompromisszumot kötni; akik szá
mára természetes a szabad és félelemmentes véleménynyilvánítás és érdekképviselet;
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akik birtokában vannak a demokratikus politikai kultúrának, akik tunak és akarnak szü- 
kebb környezetükkel együttműködni, jogaikat gyakorolni.

Kiindulási alap

Az ország helyzete bizonytalan, a jövő baljóslatú, a generációk közötti egészséges fo
lyamatosság súlyosan sérült. A mai diákok jelentős része apáitól nyomorúságot, tétova 
és bizonytalan életvezetési mintákat, egy kudarcba fulladt történelmi vállalkozás romjait 
örökölték. A korábban elkövetett embertelenségek, az állampolgárok méltóságára és éle
tére felvett hitelek kamatainak törlesztése ennek a generációnak a terhe. Ebből követke
zően a mai magyar iskolapolgárok -  a pedagógusok és a diákok -  nehéz helyzetben 
vannak. Alig tudható, mire kell a pedagógusoknak felkészíteniük a diákokat, mire kell fel
készülniük maguknak a diákoknak.

Az iskola tanít, nevel, osztályoz, felkészít. De mire? Van-e köze mindennek ahhoz, hogy 
ki mennyire lesz életképes? Az iskolai élet vajon a jogképes és szuverén állampolgári 
létre készít-e fel, vagy továbbra is csak abba kapaszkodik, amit eddig csinált, azaz arra 
tanít, amit tud? és ha már az iskola nem képes átlépni saját árnyékát, legalább megen
gedi-e, hogy a diákság önerejéből keresse a maga útját, legalább bele tud-e törődni abba, 
hogy a diákok megkísérlik alakítani életüket?

Alapvetően két dolog dönti el, hogy felnövekedése során valaki milyen képességekre 
tehet szert. Az egyik: miből, kitől és mit tanulhat, azaz milyen mintákból, tudásból, ma
gatartáselemekből válogathat, amikor önmagát építi? A másik: részt vehet-e egyáltalán, 
és hogyan vesz részt önmajga megépítésében? A bizonytalanságok ellenére mindkét te
rületen lehet valamit tenni. At lehet adni a valóságos állampolgári lét minőségét garantáló 
döntő mozzanatokat, a jogérvényesítés gyakorlati fortélyait, a demokrácia feltételeit és 
eljárásmódjait, és meg kell engedni, hogy a diákok részt vegyenek önmaguk építésében. 
A részvételnek van két döntő feltétele.

Az első: a diákok politikai és polgári jogai csak akkor gyakorolhatók, ha az ehhez szük
séges alapvető intézmények, struktúrák és folyamatok az iskola belső világának szerves 
és kidolgozott részét képezik. Beleértendők ebbe a diákjószolgálat, a konkretizált dön
téshozatali fórumok, a képviselői szerepek, az iskolabíróság, a petíciós jog gyakorlásá
nak eljárási rendje és a kollektív érdekvédelem funkcióját ellátni képes diákönkormány
zat.

A második: a diákoktól ugyan elvárható, hogy az általuk is alakítható rend keretei között 
korrekt módon járjanak el saját ügyeikben, a felelősség azonban nem őket terheli, hanem 
a törvény- és rendeletalkotókat. A törvény hozás feladata a gyermekek jogairól szóló nem
zetközi egyezmény beillesztése a hazai jogrendbe, az oktatási kormányzaté pedig, hogy 
a törvényt rendeletiekké, végrehajtási utasításokká, belső szabályokká alakítsa.

Feladatok a részprogramon belül

1. Helyzetelemzés
Fel kell tárni, hogy az iskolapolgárok által működtetett demokrácia szükséges feltételei 

közül mi, hol és milyen mértékben található meg a közoktatási rendszerben. A feltételek 
hiányának vannak-e specifikus okai. Ott, ahol már működik valamilyen szinten, milyen 
feszültségek keletkeznek, és ezeket miként kezeli az iskola.

A tapasztalatok feldolgozásával olyan mérőeszközt kell kifejleszteni, amely segítségé
vel az egyes iskolára vonatkozóan megítélhető, hogy mi áll rendelkezésre a szükséges 
előfeltételekből.

2. Tananyagfejlesztés
A demokrácia működéséhez szükséges készségek és attitűd átadását megkönnyítő 

tankönyveket, módszertani jegyzeteket, példatárakat és munkalapokat kell kidolgozni.
3. Tanárfejlesztés
Az új tanárszerepnek a nevelőközösségbe illesztéséhez szükséges ismeretek integ

rálása a graduális és posztgraduális képzésbe.
4. Tanulható és tanítható minták kidolgozása, összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele
Diákönykormányzati szabályzatok, a panaszjogi eljárás rendje, vita-kézikönyvek, is
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kolabíróság statútumának és működésének leírása, az iskola belső nyilvánosságának 
lehetséges formáit felsoroló és ismertető tájékoztatók szakadtalan adaptálása, fejlesz
tése és megjelentetése.

5. A diákönkormányzatok működése anyagi, infrastrukturális alapjainak biztosítása a 
függetlenség érdekében. (Távlati cél: a forrásautomatizmus kényszerét törvény garan
tálja; közeli cél: egycélú, fokozatosan feltölthető alapítványok.)

6. Diákok iskolán kívüli képzése
A részvétel önkéntes, a segítők többnyire külső szakemberek.
7. Diákvezetők képzése
A létező formák (Közéleti Diákakadémia, Ezredforduló Ifjúsági Vezetőképző, Század

vég Politikai Iskola, Ifjúságsegítő szakemberképzés, Egyesület a Diákönkormányzato
kért, stb.) fejlesztése és támogatása.

8. A diákokat segítő felnőttek megerősítése
Többnyire az iskolában tanító pedagógusokról van szó. Ha a diákok „választották”, ak

kor általában az iskolavezetéssel kerül konfliktusba, és mivel nem tudja, hogy milyen sze
repben kell eljárnia, többnyire kudarcot vall. Ha az iskolavezetés jelölte ki, nem valószínű 
hogy legitimitást szerez a diákok között. A siker reményében a segítő szerepet tisztázó 
vitákat kell végigvinni a tantestületekben, a vállalkozót pedig elemzett helyzetgyakorlatok 
sokaságával kell felkészíteni a szerepbetöltésre.

9. A diákokat segítő szervezetek megerősítése
Ezek a szervezetek lehetnek diákszervezetek vagy felnőttekből álló ún. „korosztályért” 

fellépő szervezetek.
10. Segédanyagok fejlesztése és terjesztése
Részletesen kidolgozott, referenciákkal megerősített és programozott oktatás révén 

is elsajátítható, teljes forgatókönyvvel kiegészített problémamegoldó eljárások, állampol
gári technikák kidolgozása, tanítása, felkínálása. A már létező anyagok, gyakorlatok (Ci- 
vitas Körök, 3K, Disputa, Igazlátó Nap, az Iskolapolgár Alapítvány könyvei, a Gyermek
jogi Műhely kiadványai, a Jó Polgár program, az Év Tanára cím, az Ezredforduló Alapít
vány projektjei) mellett az alábbiak támogatása:

-  problémakezelő rutinok leírásainak gyűjtése;
-  ösztöndíj a segítő pedagógusoknak;
-  anyagi-szakmai segítség diákönkormányzatok létrehozásához és működtetéséhez;
-  helyi alapítványok létrehozásának támogatása;
-  országos diákfórumok finanszírozása;
-  diákjószolgálati csoportok, diákombudsmanok támogatása, hálózattá szerveződé

sük ösztönzése.
11. Külföldi kapcsolatok építése
Honosítható, alternatív állampolgári technikák megszerzése, kölcsönös tapasz

talatcsere támogatása, segítségkérő kihívások fogadása. A nemzetközi kapcsolatok 
szempontjából kiemelt jelentőségűnek gondoljuk a kelet-európai régiót.

A részprogram keretében ugyan konkrét tananyag kidolgozására, fejlesztésére is vál
lalkozunk, de a hangsúly az érintettek (diákok, szülők, tanárok, iskolafenntartók) valósá
gos együttműködése támogatásában.

T ársadalomismeret

A részprogram célja

Az 1989-es politikai változásokkal új társadalmi rendszer jött létre Magyarországon. A 
köztársaság modernizációjával összhangban elengedhetetlen egy -  a régi szocialista 
rendszer oktatásához képest -  gyökeresen új szemlélet kidolgozása a társada
lomismeret tanításához. Ennek megfelelően a részprogram célja a társadalomismeret 
tanításához kapcsolódó, a magyar iskolarendszerben új szemléletű tananyagtartalom 
kidolgozása, mely egyben tanítási program az általános iskolától az érettségiig. Az űj 
szemlélet módszertanának két alapgondolatból kellene kiindulnia: a „normális” történe
lem tanításán túl szükséges a többi társadalomtudomány elemeinek bevonása az okta
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tásba; a tanítási programban fokozottan alkalmazkodni kell a gyerekek életkori sajátos
ságaihoz, adott értelmi és szociális fejlettségi szintjéhez. Nem szólhat az iskola csak a 
múlt -  bármely színvonalas elemzéséről csupán. Elkerülhetetlen a jelenismeret „becsem
pészése” a tanulási-, tanítási folyamat egészébe, hiszen a történelemoktatás csak 
annyiban lehet cél, amennyiben a létező társadalomban való eligazodást szolgálja. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha a „történetnek” van vége, ha az iskola arról szól, ami 
annak alapvető funkciója, a máról, napjaink valóságos viszonyairól, a diákokat körülvevő 
szűkebb és tágabb társadalmi közegről.

A megvalósítás módja

A társadalomismeret „felbontása” az oktatási rendszer egészén belül a következő mó
don képzelhető el:

I . 1-6. (vagy 1-4.) osztály: ún. kreatív-korszak,
II. 7-10. (vagy 5-10.) osztály: ún. információs-korszak (amely alapvizsgával zárulhat);
III. 11-12. osztály: ún. szintézis-korszak.
A társadalomismeret hatékonysága szoros kölcsönhatásban van a gyerekek kialakuló 

személyiségével. Mivel a jellemformálás közvetett eszközei a tanulás kezdeti szakaszá
ban könnyebben érvényesülhetnek, ezért az 1 -6. osztály esetében a személyiségfejlesz
tés az általános alapozó szakasz legfontosabb részeként jelenik meg. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy a gyerekeket nem kell „tanítani”; mint ahogy azt sem, hogy a ké
sőbbiek folyamán eltűnne a személyiségfejlesztés. A korosztály sajátosságai miatt azon
ban az oktatási rendszer egészére nézve itt, az első lépcsőben sokkal inkább megkü
lönböztetett jelentősége van egy pszichológiai „alapozó" szakasznak, mint a leegysze
rűsített információ-átadás középpontba helyezésének.

Az általános viselkedéskultúra meghatározza a gyermekek későbbi „társadalmi" pá
lyafutását. Fontos tulajdonságok (mint például empátia, tolerancia, önfegyelem) csak úgy 
fejleszthetők, ha a gyermekekben nagyon hamar tudatosulnak az erre vonatkozó pozitív 
minták és késztetések. Csoportok tanulási módszerei állnak vagy buknak azon, hogy tag
jaik képesek-e elfogadni a „másikat” , a „hangadók” végig tudják-e hallgatni az övékével 
ellentétes véleményt, ki tud-e alakulni egy olyan légkör, amelyben a periférikus helyze
tűek is megszólalnak, és véleményt mernek formálni.

A jelenlegi középiskolás diáktársadalom tanulási módszereit tekintve konzervatív és 
kevéssé hatékony. A „rendes” iskolai tanulás az ő szemükben nagyjából azonos az egy
szerű frontális oktatással. Az ismeretszerzés egyéb módszerei feleslegesnek, értelmet
lennek tűnnek, eleve gyanakvással fogadják őket. Persze a diákok nem maguktól ilyenek, 
hanem az iskolarendszer, elsősorban a pedagógusok elvárásai, a tananyagok tartalma, 
az iskolában jellemzően jelenlevő, kizárólag a teljesítményre, a hagyományos értelembe 
vett akadémikus tudásra koncentráló jellege teszi őket ilyenné. A rossz értelemben vett 
„magolási” szokások rögződése talán elkerülhető a kisiskolások iránti elvárások módo
sulásával, ha a szoros értelemben vett tárgyi tudás maximalizálásával szemben, az el
várásokat az alapkészségek és a személyiség fejlesztése jelentené. Egy-egy probléma
kör bejárását, az abban történő elmélyülést, a vele kapcsolatos ötletek szabadjára en
gedését és visszacsatolását csak időigényes, műhelymunkára lehetőséget adó tan
anyagstruktúra engedi meg. A túlfeszített tényszerűségből egyenesen következik az 
adaptáció-képtelenség, a felszínesség, a sokszor, de mindig rossz hatékonysággal és 
lelkiismerettel történő ismételgetés, a készségfejlesztés lehetetlensége, a különböző ta
nulási és személyiségfejlődési zavarok egy része.

A társadalomismeretnek a gyerekek mindennapi életében szerepet játszó tárgykörök
ből kell kiindulna (család, iskola, falu-város, ország; zsebpénz, családi költségvetés; sze
gények, gazdagok stb.). A feldolgozás tempója, mélysége elsősorban a gyerekek krea
tivitásától függne; az erre vonatkozó tananyagok csak ötleteket, támpontokat nyújtaná
nak, de sohasem teljes és megtanulandó ismeretanyagot. A komplex önkifejezés széles 
skálája, a szó- és írásbeli nyelvi kifejezőképesség erősítésén túl, magában hordozná a 
különböző képző- és iparművészeti ágak bevonását: rajz, festés, agyag, gyurma; faze
kasság, szövés, főzés, varrás stb. A mindennapok feltérképezésébe könnyen bevonható
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a történeti szempont egy-egy régi eljárás, technika bemutatásával (pl. kézi szövés; ter
mészetes alapanyagú festékek, „történeti” jelmezkészítés és bál: régi korok ruhái stb.) A 
technikatörténet, a művészettörténet, a néprajz, az iparművészetek érdekes és könnyen 
bemutatható elemei élményszerűen és mindig konkrét „gyakorlati” foglalkozás keretében 
jelenítődnének meg.

A gyakorlatiasság melletti másik vezérlő elv a játékosság és fantázia. Riportkészítés, 
szerepjáték, várostervezés — egyéni és csoportfeladatok. A közvetetten megjelenő alap
vető erkölcsi kategóriák mellett már körvonalazódhatnak egyes szociológiai szempontok 
(pl. szegények és gazdagok, munkanélküliség). A társadalomismeret a kezdeti periódus
ban elsősorban nem ismereteket, hanem emberi viszonylatokat meghatározó értékeket 
kell, hogy közvetítsen.

Nyílt, demokratikus iskolai közélet hiányában a társadalomismeret-képzés egész kon
cepciója megkérdőjeleződik. A tantárgy kidolgozásával párhuzamosan az iskolai háttér 
demokratizálását továbbképzések, tanár-diák tréningek szervezésével kellene támogat
ni. A tárgy sajátosságai miatt a társadalomismeretet tanítókkal szemben fokozottabb el
várások jelentkeznek. A demokratikus vezetési módszerek, az empátia, a tolerancia, a 
másság elfogadása, a kompromisszum-képesség és a társadalmi előítélet-mentesség 
megléte egyfajta viselkedéskultúrát feltételez, amelynek hiányában a társadalomismeret
-  bármilyen csodálatos tananyagokat vonultat is fel -  az oktatási-nevelési folyamat egé
szére kitűzött céljait nemigen érheti el. „Készségfejlesztő” tanári tréningekre, továbbkép
zésekre van szükség, és ezekhez konkrét „segédeszközök” kellenek.

Az első korszak végének (idealizált) elvárásai: sokoldalú kifejezőkészséggel és egész
séges erkölcsi értékítélettel megáldott, nyitott, logikusan gondolkodó, empatikus és to
leráns gyermek, elsősorban gyakorlati élményekkel, de már néhány alapvető megérzés
sel arról: mi az, hogy társadalom; mi az, ami belőle megragadható és szembetűnő az ő 
számára; miben éli meg saját maga a történetiséget a mindennapokban.

A második korszak a 7-10. osztályos évfolyamokat öleli fel. Az ismeretanyag a közép
iskolák négyéves történelemanyagának gerince lehet, azonban a felépítésben meg kell 
jellennie néhány új szempontnak.

A magyar és egyetemes történelem szabályos, de sokszor erőltetett váltakozása he
lyett az egyetemes történelem regionális alfejezeteibe illeszkedne az éppen aktuális ma
gyar történelem. Ez különösen indokolt 1526-1918 között, amikor a magyar királyság na
gyobb európai országok-birodalmak részterülete.

Erősödnie kell a gazdaságtörténet szerepének: a földrajzi adottságok és a megvalósult 
anyagi-szellemi kultúra tanulmányozásával feltérképezhetőek egy-egy korszak kihasz
nált és meg nem valósult lehetőségei. A szokványos politika- és eseménytörténettől el 
kellene rugaszkodni a különböző társadalomtudományok tananyagba történő beépíté
sével. Az említett gazdaságtörténeten túl ez érintené az antropológia, a régészet, a nép
rajz, a szociológia, a nyelvtörténet, jogtörténet stb. területét.

Óvakodni kell attól, hogy az ismeretanyag növelésével teljesíthetetlen követelmények 
alakuljanak ki. A tematikai gazdagodással párhuzamosan csökkenteni kell a politika- és 
eseménytörténet jelenleg érvényes, nyomasztó túlsúlyát. Mindez a társadalommal kap
csolatos vizsgálatok egészére nézve egészségesebb, s egyben logikusabb felépítést 
tenne lehetővé.

A problémacentrikus feldolgozással az abszolút kronológia ismerete mellett kialakulhat 
egy relatív kronologikus érzék: az egyenlőtlen fejlődés és sajátos gazdasági-társadalmi 
viszonyok hogyan szabályozzák egy-egy gazdasági-társadalmi jelenség tér- és időbeli 
eltolódását.

Miután a 10. évfolyam elvégzésével a diákok egy jelentős része végleg lezárja tanul
mányait a közismereti tárgyak vonatkozásában, elkerülhetetlen, hogy a tananyag a mai 
viszonyokig jusson el valóságos jelenképet adva a folyamatban résztvevőknek arról, ami
ben itt és most élnek.

A harmadik korszak a 11-12. osztályokat (a négyéves középiskola 3-4. évfolyamát) 
érintené. Az első periódus kialakította alapkészségekre a második szakaszban rárakód
tak a társadalmi fejlődés alapismeretei. A harmadik lépcső feladata az egységes társa
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dalomszemlélet és a szintézis kialakítása lenne, amelyre a 17-18 éves korosztály már 
érett.

A kétéves globális civilizációtörténet a nagy fordulópontok (például: az élelemtermelés 
forradalma; az írásbeliség és a városok megjelenése; a nagy felfedezések és a gyarma
tosítás; az ipari forradalom stb.) körbejárásával elmélyítené az emberiség alapvető 
összetartozásának és egymásra utaltságának tudatát; érzékeltetné az egyenlőtlen fejlő
dés szüntelen megnyilvánulását, amely a világtörténelem különböző periódusaiban más
más régiókat emelt az „élvonalba”.

A feldolgozás öt nagy „téma” körül forogna, melyekből összeállnak a társada
lomfejlődés mozgatórugói, megnyilvánulásai és következményei: vallás; települések; 
kapcsolatok: a javak és információk áramlása; állam; háborúk, konfliktusok. Az öt motí
vum nem fejezetszerüen, hanem egymást át- meg átszőve, felerősítve és tompítva adná 
ki az emberi civilizáció többezer éves egészét. A feldolgozás konkrétan építene a már 
elsajátított tényanyagra, igényelné a kialakult elemzési módok alkalmazását akár a fel
dolgozásban, akár az egyéni kutatási feladatok megoldásában; és mindezek közben 
újabb ismereteket is közvetítene. Mivel a „globális világ” az ipari forradalom és a vele járó 
technikai fejlődés szülöttje, nagyobb súly helyeződik a tágabb értelemben vett jelenkorra. 
A tanár élhet a technikai fejlődés biztosította gazdagabb dokumentációs lehetőségekkel; 
a huszadik századi társadalomismeret-háttéranyag domumentum- és művészfilmek szé
les skálájával bővíthető.

A jelenkor globális és regionális fejlődési irányainak, sajátos problémáinak megisme
résében megjelenik a „jelenismeret" is. Mindazt összesíti, melyet egy mai müveit felnőtt
nek tudnia kell a vilkágról ahhoz, hogy saját környezete problémáit értse. Nymodon a tan
anyag másik rendeltetése az, hogy konkrét és hasznos állampolgári ismereteket is köz
vetítsen.

»

Alternativitás

A társadalomismeret képzés tervezetének a mai, formálódó iskolarendszer függvényé
ben az adaptáció és átjárhatóság szem előtt tartása érdekében esetleges módosítási 
lehetőségekkel, alternatívákkal is számolnia kell. Működőképesnek kell lennie minden 
létező és alakuló iskolaszerkezetben.

Az első két periódus között rugalmas átmenetre van szükség, és ez megkívánja, hogy 
a „kreatív" és az „információs" korszak ne határolódjon el élesen. Az 5-6. osztály elvárá
sai, munkamódszerei, tananyagai eleve ki kell, hogy fejezzék ezt az átmenetiséget, mert 
ha az iskolarendszer egyes szakaszai élesen elkülönülnek, az feleslegesen próbára teszi 
a gyerekek alkalmazkodó képességét és rengeteg kudarc lehetőségét hordozza magá
ban.

Az alternativitás azt is magában foglalja, hogy a társadalomismeret tanítására vállal
kozó iskolák többféle tanterv között választhassanak. Ezért az alapítvány azt is feladatául 
tűzte ki, hogy összegyűjti a meglévő kiséleteket, ösztönzi ezek fejlesztését, és az ered
ményeket mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

A fejlesztés iránya

A társadalomismeret nemcsak az egyes korokra vonatkozó megközelítési módszere
ket szeretné bővíteni, hanem fontosnak tartaná, hogy a második és harmadik periódus
ban az Európa-centrikus történelemszemléletet árnyaltabb, teljesebb világkép váltsa fel. 
A tananyagfejlesztés egyes körvonalazható témakörei érintőlegesen megjelentek ugyan 
a középiskolás történelem oktatásban, de valódi súlyuknak megfelelő tanulmányozásra 
nem volt lehetőség. Röviden az alábbiakról van szó:

-  az emberiség közös gyökerei: az ember származása; (a Föld benépesülése);
-  régészeti kutatások: a civilizáció hajnala; (a régészet módszerei; az első települések, 

városok);
-  a nomád életforma; a népvándorlások gyökerei; a nagy népesség-átrendeződések 

kulturális hatása;
-  ősi civilizációk, világvallások;
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-  Eurázsia kapcsolatrendszere a nagy felfedezésekig;
-  az európai gyarmatosítás hatása az ősi kultúrákra; globális kapcsolatrendszerek ki

alakulása a nagy felfedezések után;
-  gyarmati felszabadító mozgalmak; a harmadik világ problémái; a fejlett gazdasággal 

bíró társadalmak szerepe az egyenlőtlen fejlődés okozta hátrányok kiküszöbölésében 
(harmadik világ);

-  a konfliktus-kezelés közös felelőssége; (a legfontosabb nemzetközi szervezetek és 
működésük);

-  világméretű tendenciák, problémák (környezetszennyezés, túlnépesedés, fegyver
kezés stb.);

-  kultúrák és civilizációk együttélése; a tradicionális életformák továbbélése.
A társadalomismeret tanításához kapcsolódó tanárképzés, posztgraduális képzés lét

rehozásához meg kell nyerni a felsőoktatási intézmények ilyen típusú munkában már jár
tas, együttműködésre kész szakembereit (ELTE Szociológiai Intézetet, Közgazdasági 
Egyetem, ELTE jogi kar). A művelődési minisztériumon túl együtt kell működni egyes érin
tett szakminisztériumokkal (például a népjóléti tárca által az egészségügyi szakközépis
kolák számára készülő szociológiai tananyag felhasználására).

A fentiekben vázolt program csak egy lehetséges út, amely azonban szemléletében 
és tartalmában kifejezi mindazokat az értékeket, amelyeket a Soros Alapítvány képvisel.

A tantárgyblokk kidolgozása során szerencsére van mire támaszkodni, hiszen jóné- 
hány iskolában már folynak hasonló fejlesztések, bár nem az egész közoktatási folya
matra kiterjesztve. Ezekre a kezdeményezésekre kell támaszkodni a tényleges tan
anyagtartalom létrehozása során.

Kisgyermekkori fejlesztés

A részprogram célja

Az elmúlt évtizedekben egyre nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik túl fáradé
konyak, nehezen tűrik a feladathelyzetet, pszichésen vagy fizikailag rossz állapotban 
vannak, iskolai foglalkozásra még nem képesek. Az első osztályos korban egyre több 
gyereknél diagnosztizálnak olvasás-, írás- és számolászavarokat, téri orientációs prob
lémákat, kommunikációs fejletlenséget, gyakran okoz problémát az önfegyelem hiánya.

Az okok sokrétűek, a növekvő számú koraszüléstől a civilizációs ártalmakon keresztül 
a tradicionális családi keret felbomlásáig terjednek. Az elmúlt 100-150 év során szétosz
lott a családi nevelés gyakorlatának kontinuitása, és ezzel egy olyan hatalmas tömegű 
ösztönös, tapasztalati tudás tűnt el, amelyben még élt a kisgyermekkorhoz illő, valóban 
fejlesztő bánásmód. Ez ma csak tudatosan hódítható vissza és alkalmazható.

Manapság nemegyszer tapasztaljuk, hogy a fejlődésben bekövetkező érzelmi elma
radottság intellektuális beszűküléshez vezet, s e két tényező együtt különböző devian
ciákba és a hozzájuk kapcsolódó szélsőséges (zárt) ideológiai rendszerek felé sodorja 
a hátrányos helyzetű ifjúságot. A pluralitás iránti nyitottság, a másság értékként való fel
ismerése, az ebből fakadó tolerancia, a változások és változtatások iránti nyitottság 
ugyanúgy a kisgyermekkorban gyökerezik, mint az ezzel ellentétes beállítódás. Csak a 
gyermeki személyiség érdekében álló fejlesztés -  amely pszichológiai értelemben az ér
zelmi biztonság megadásával kezdődik -  teheti a gyereket „nyitott” személyiséggé, csak 
ez biztosíthatja saját lehetőségeinek maximális kibontakoztatását.

A későbbi érzelmi és intellektuális belső világ kialakulása szempontjából döntő a - te r 
hességtől a 12. életévig tartó -  kisgyerekkor. Ebben az életkorban a fejlesztés nem tör
ténhet direkt neveléssel vagy oktatással (ez hatástalan marad), hanem a személyes 
együttlétből fakadó, magatartási mintákkal, szocializációs úton közvetített indirekt hatá
sokkal. Ehhez azonban a ma Magyarországon uralkodó intézményközpontú szemlélet- 
módot kell átformálni gyerek- és személyiségközpontúvá. Az intézménycentrikus nevelés
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lezárja a személyiséget, kreativitás helyett engedelmességet kíván, pluralizmus helyett 
egyértelműséget, heterogenitás helyett homogén csoportokra bontó korai szelekciót, s 
mindezzel tolerancia helyett az „egyetlen igazságára nevel. Ezzel szemben a gyerekköz
pontú nevelés arra kiváncsi, hogy milyen a gyerek, melyek a valódi szükségletei, és azo
kat kielégítve miként tudja őt a legjobban fejleszteni. Nem egy hatalmas tudástömeget 
akar beletölcsérezni a diákok fejébe, amelynek háromnegyede feledésre ítéltetik, hanem 
valóban tartós használatra alkalmas képességeket fejleszt ki. Olyan képességeket, ame
lyekkel a gyermek mindig kész a változtatásra, az újratanulásra, amelyekkel a modern 
élet követelményeinek felnőtt korban is eleget tud majd tenni.

A részprogram célja, hogy támogassa a már meglévő gyermek- és személyiségköz
pontú intézmények működését, segítse újak létrejöttét, és -  elterjesztve az ilyen óvodák 
és iskolák módszereit, tapasztalatait -  a szülők és pedagógusok minél szélesebb köré
ben keltse fel az igényt.
A részprogram feladatai

1. Az iskola előtti nevelés
1.1. Korai segítő program hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű terhes anyák és 

frissen szült kisgyerekes anyák részére
1.2. Módszerek kidolgozása (a létezők megismertetése) óvodapedagógusok számára 

az értelmileg érett, de szociálisan éretlen gyerekek foglalkoztatására; az értelmileg ko
ruktól elmaradottak érlelő tevékenységére; és a pszichés sérülések folyamatos gondo
zására

1.3. Az óvónőképzés megújításának támogatása
2. Fejlesztő pedagógus hálózat kiépítése
2.1. A fejlesztő pedagógus hálózat feladatainak és módszereinek elemzése
2.2. Fejlesztő pedagógus hálózat támogatása 20 iskolában
2.3. Segítő csoport szervezése a tantestületek problémamegoldó készségének fejlesz

tésére
3. A tanárképzés és -továbbképzés megújítása
3.1. A tanárképzésben már meglévő kezdeményezések támogatása
3.2. A már meglévő személyközpontú alternatív iskolák továbbképző műhellyé alakí

tása (ha személyi és tárgyi feltételeik alkalmassá teszik őket)
4. Személyiségfejlesztés a kisgyerekkorban
4.1. A személyiségfejlesztés általános kérdéseinek elemzése az oktatás tapasztalatai 

alapján
4.2. A gondolkodási és alkotókészségfejlesztése az egyéni adottságok megfigyelése, 

felmérése alapján
4.3. Az önállóság, önnevelés, önértékelés alapozása és fejlesztése a személyiségje

gyekre építve
4.4. A tantárgyak alkalmazása a személyiségfejlesztésben
4.5. Gyermek- és személyiség-központú alternatívák az óvodában
4.6. Gyermek- és személyiség-központú alternatívák az első három iskolai év metodi

kájában és didaktikájában
4.7. Gyermek- és személyiség-központú alternatívák a második három iskolai év me

todikájában és didaktikájában
5. A kisgyerekkori fejlesztés szakmai központjainak kiépítése
6. Szülők bevonása az iskolai nevelésbe
7. A kisgyermekkori oktatás technológiájának fejlesztése
7.1. Óvodai termek és általános iskolai osztályok berendezésének kidolgozása
7.2. Minta-osztálytermi berendezések készítése a fejlesztő iskolákban és óvodákban
9. Szakmai kommunikáció
9.1. A kisgyermekkori fejlesztés terén az országban fellelhető pozitív kezdeményezé

sek áttekintése és regisztrálása
9.2. A már működő gyermek- és személyiségközpontú intézmények tapasztalatainak, 

eredményeinek széles körű megismertetése
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9.3. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

Hátrányos helyzetű csoportok szakmai műhelyei

A részprogram célja

A rendszerváltás ¡11. a piacgazdaság Magyarországon a korábbinál nagyobb társadalmi 
polarizációnak nyitott utat, a korábban is létező, de elleplezett társadalmi és anyagi kü
lönbségek az egyes társadalmi csoportok között növekedtek, és nyíltabbá váltak. Egy 
ilyen időszakban különösen fontos, hogy az iskolarendszer ne növelje, hanem lehetőleg 
csökkentse a társadalmi indulóhelyzetből származó esélyegyenlőtlenségeket annak ér
dekében, hogy a társadalom szerkezete nyitottabbá, rugalmasabbá váljon, és hogy a hát
rányos helyzetű rétegek leszakadása ne teremtsen az együttélést veszélyeztető feszült
ségeket.

A magyar iskolarendszerben a rendszerváltást követő években sajnálatos módon ép
pen a társadalmi egyenlőtlenséget növelő jelenségek figyelhetők meg. Ennek hátterében 
társadalmi, gazdasági és politikai okok egyaránt fellelhetők. A társadalmi okok közül a 
legfontosabb, hogy iskolázottságuknál, szakmai felkészültségüknél, anyagi és kulturális 
biztonságuknál fogva a korábban is előnyöket élvező társadalmi rétegek (vezetők, értel
miségiek, középosztály) voltak képesek a rendszerváltás hozta változásokhoz a legin
kább alkalmazkodni, a változásokat saját érdekeiknek megfelelően kihasználni. Az ok
tatáspolitikában is az ő érdekeik artikulálódtak legelőször és a leghatékonyabban. Ennek 
eredményeként -  a nagyobb szabadságra és a differenciált igényekre hivatkozva -  az 
oktatási rendszerben is a nekik kedvező változások kaptak zöld utat (tehetséggondozás, 
elitoktatás, korai szelekció stb.).

Az újkeletű gazdasági változások leghatározottabban és legérzékenyebben az alsó 
társadalmi rétegek középfokú iskoláit, a szakmunkásképzőket érintették. A szocialista 
gazdasági struktúra -  és az állami nagyvállalatok ebből fakadó -  összeomlásával vilá
gossá vált, hogy nincs többé szükség arra a szakképzési modellre, amely főként a ne
hézipari és a gépipari ágazatok számára képzett nagyüzemi szakmunkásokat. Ráadásul 
megszűnt azoknak a nagyüzemi gyakorlóhelyeknek a többsége is, amelyek korábban a 
szocialista szakképzés gyakorlóhely-kapacitásának a túlnyomó részét (80%) biztosí
tották. Az elmúlt években egyre több szakmában csak úgy lehetett gyakorlóhelyet találni, 
ha a szülők „megvették” gyerekeiknek, vagyis tetemes „tandíjat" fizettek a vállalkozóknak. 
Eközben a szakképző iskolák úgy próbálták gyakorlóhelyeik elvesztését, ¡11. a válságot 
átvészelni, hogy igyekeztek „felfelé” (a kevésbé gyakorlat, inkább elméletigényes képzési 
formák felé) bővíteni a kínálatukat. Mindezek következtében jelentősen csökkent a ha
gyományos szakmunkásképzésben továbbtanulók aránya (a négy év alatt 47%-ról 
37,9%-ra), és ebben a korábban teljesen „nyitott" iskolatípusban is megjelent a felvételi 
szelekció. Főként azoknak a gyerekeknek a felvételi kérelmét utasították el, akik koráb
ban az alacsony presztízsű (nehézipar, női könnyűipar, építőipar, gépipar, mezőgazda
ság) szakmákban tanultak, akiknek a leggyengébb volt az általános iskolai bizo
nyítványuk, és akiknek a legszegényebbek (gyakran munkanélküliek) voltak a szüleik, 
és így szóba se kerülhetett, hogy több százezer forintért gyakorlóhelyet „vásároljanak”. 
A társadalom alsó rétegeinek gyerekei előtt ily módon bezárultak a legalacsonyabb presz
tízsű középfokú iskolák kapui is.

Az 1990-ben hatalomra jutott jobboldali konzervatív kormánykoalíció nem mutatott túl
ságosan nagy érdeklődést a hátrányos helyzetű rétegek oktatási problémái iránt. A hát
rányos helyzetből származó gyerekek iskoláztatási igényei mind az országos, mind a he
lyi oktatási programokban hátrébb sorolódtak. A szakmunkásképzőkből kiszorult gyere
kek oktatását olyan képzőhelyekre bízták, amilyenek éppen „adódtak”, illetőleg amelyek
nek a kialakítása a legkevesebb anyagi ráfordítást igényelte (pl. gazdasszonyképzők).

Ezzel párhuzamosan -  néhány, a szociális problémák iránt különösen elkötelezett pe
dagógiai műhelyt kivéve -  a szakma (az iskolák vezetői és a pedagógusok érdeklődése 
és ambíciói) is inkább az elitképzés irányába fordult. Az iskolák szellemiségét, az oktatási
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módszereket és a tananyag tartalmát modernizálni kívánó pedagógusok törekvései fő
ként a gyerekeik oktatására igényesebb szülők körében találtak „fogyasztókra”, és miután 
a jó minőségű oktatás mindig drágább, ezt inkább az előnyösebb helyzetű rétegek tudták 
megfizetni. 1994-re a magyar oktatási rendszerben túlkínálat teremtődött továbbtanulást 
ambicionáló, jó képességű, előnyös társadalmi rétegekből származó gyerekek számára, 
és hiány mutatkozott azokból a középfokú iskolákból, amelyek a hátrányos helyzetű gye
rekek képzését felvállalnák. .

Az 1994-ben kormányra került kormánykoalíció felismerte az iskolarendszer átalaku
lásából származó veszélyeket: az alacsony iskolázottságból fakadó munkanélküliséget, 
a több generációra szóló társadalmi leszakadást, a szakképzetlen pályakezdők növekvő 
számát, a középfokú képzésből kiszorulók dinamikusan növekvő arányát, és az ezzel 
együtt megjelenő agresszív ifjúsági szubkultúrák terjedését. A következő négy évre szóló 
programjában meg is fogalmazott néhány célkitűzést ennek megfékezésére (az általános 
képzési idő meghosszabbítását, a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának támogatá
sát, az esélyegyenlőség biztosítását stb.), de mivel a gazdasági és társadalmi környezet, 
valamint a finanszírozás lehetőségei az előző ciklushoz képest semmit sem változtak, 
joggal merülhetnek fel kétségek a tervek megvalósítását illetően.

Mindezek alapján indokoltnak látszik a Soros Alapítvány Közoktatásfejlesztési Prog
ramján belül egy olyan projekt támogatása, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű gye
rekek oktatásának és nevelésének a jobbítását célozza.

Javaslatok a támogatás módjára

Az anyagi támogatás módjának kimunkálásához feltétlenül szükségesnek látszik né
hány alapelvet rögzíteni. Az egyik: ha az itt meghirdetett programmal valóban az alsó 
társadalmi rétegek végleges leszakadásának megakadályozásához kívánunk hozzájá
rulni, akkor hátrányos helyzetű gyerekeknek azokat kell tekinteni, akik a társadalom pe
rifériáján élnek, akik halmozott (települési, családi, anyagi, etnikai) hátrányok közé szü
lettek. A támogatás módját úgy kell megszervezni, hogy valóban ők legyenek a kedvez
ményezettek.

A hátrányos helyzetű gyerekek oktatása részben a számukra szervezett speciális is
kolákban, részben a normál iskolarendszeren belül történik. A programot tehát úgy kell 
kialakítani, hogy a támogatás mindkét iskoláztatási forma számára elérhetővé váljon, le
gyen az iskola fenntartója önkormányzat, egyház vagy alapítvány. Annak érdekében, 
hogy a támogatás valóban a leginkább rászoruló gyerekekhez jusson el, szűkíteni lehet 
a kört olyan alapon, hogy az intézmények támogatását célzó programokra csak azok az 
intézmények, ill. az intézményeken belüli csoportok (osztályok) pályázhassanak, ahol a 
hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja az 50%-ot.

A részprogram keretein belül elsősorban olyan támogatások nyújtására kell koncent
rálni, amelyek -  miközben aktuális segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű gyerekek 
eredményesebb oktatásához -  hosszú távon járulnak hozzá e problémák sikeresebb ke
zeléséhez.

Végezetül: olyan programokat kell elindítani, amelyek az iskolákat és a pedagógusokat 
segítik az ilyen gyerekek eredményesebb oktatásában, nevelésében; amelyek egyrészt 
a pedagógusokat érdekeltté teszik az ilyen gyerekekkel való fokozottabb törődésben, 
másrészt a gyerekeket és szüleiket érdekeltté teszik az iskolához, a tanuláshoz fűződő 
pozitívabb viszony kialakításában.

Pályázati témák

1. A hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának Magyarországon az a különös speciá- 
litása, hogy a nekik szánt programok mindig az átlagosnál szegényesebb és hiányosabb 
feltételek mellett valósulnak meg. Ezért a Soros Alapítvány által indított programokkal le
hetővé kell tenni a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával foglalkozó intézményekben 
a tárgyi és személyi feltételek javítását. A tárgyi feltételek javítása korszerű taneszközök 
(tanári szakkönyvek, tantervek, tankönyvek, szemléltető eszközök, a szakmák gyakorlati 
oktatásához szükséges eszközök, számítógépek stb.) beszerzése formájában valósul
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hat meg. A személyi feltételek javításához lehetővé kell tenni olyan segítőtársak alkal
mazását a pedagógusok mellé, mint a felzárkóztató tanárok, a szociálpedagógusok, a 
pszichológusok és a pedagógiai aszisztensek.

2. A hátrányos helyzetű gyerekekkel való törődés jelenleg az esetek többségében a 
pedagógusok szociális érzékenységén múlik, és az alkalmazott módszerek is többnyire 
saját intuícióik alapján kerülnek bevezetésre. Ezért ki kell dolgozni, össze kell gyűjteni, 
minősíteni és közkinccsé tenni azokat a speciális módszereket és taneszközöket, ame
lyek az ilyen típusú pedagógiai problémák kezelésére sikeresen alkalmazhatók.

3. A hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával viszonylag sok intézmény és sok peda
gógus foglalkozik, de többnyire elszigetelten, holott a szakmai kommunikációnak, a ta
pasztalatok kicserélésének, az egymástól tanulásnak igen nagy a szerepe a pedagógiai 
szakmában. Ezért támogatni kell az intézmények és képzőhelyek közötti horizontális kap
csolatrendszer kialakítását, a képzőhelyek és a pedagógusok közötti tapasztalatcserét 
és kommunikációt.

4. A hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozásra vonatkozó speciális pedagógiai 
ismeretek jelenleg még csak elvétve kapnak helyet a pedagógusképzésben, ezért igen 
sok pedagógust ér váratlanul és szakmailag felkészületlenül, amikor munkája során 
szembekerül ezzel a feladattal.

Mind a pedagógusképzésben, mind a továbbképzés területén támogatni kell olyan 
programok megszervezését, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek speciális problé
máinak kezeléséről adnak korszerű és jól felhasználható szakmai ismereteket.

5. A hátrányos helyzetű gyerekek szakmatanulás nélkül tartós munkanélküliségre van
nak ítélve. Szakképzésüknek pillanatnyilag az a legfőbb akadálya, hogy szüleik képte
lenek gyakorlóhelyeket „vásárolni" a számukra, és így gyakorlóhely híján még azok a 
szakképző iskolák is elutasítják őket, amelyekbe képességeik és tanulmányi eredmé
nyeik alapján bekerülhetnének. Ezért olyan támogatási rendszer kell kialakítani, amely úgy 
kompenzálja a családi indulóhelyzetet, hogy anyagi támogatást nyújt kisiparosok és vállal
kozók számára, ha hátrányos helyzetű gyerekek szakmai gyakorlati képzését vállalják.

6. A hátrányos helyzetű gyerekek képzésével kapcsolatban igen gyakran az a problé
ma, hogy megfelelő családi háttér híján nincsenek birtokában azoknak a motivációknak, 
amelyek segítségével pozitív attitűdöt alakíthatnának ki a tanulással és az iskolával 
szemben. Középfokú tanulásukat gyakran az is nehezíti, hogy a család nem tudja nél
külözni még azt a minimális jövedelmet sem, amit a gyerek alkalmi munkával szerezhet. 
Ezért a programnak fel kell vállalnia a tanulási motiváció erősítését, és a tanulás anyagi 
akadályainak az elhárítását, azaz ösztöndíj formájában anyagi támogatás kell nyújtani a 
középfokon (az általános képzés meghosszabbításaként bevezetendő 9-10. osztályban, 
a speciális szakképzésben, a szakképzésben, az érettségit adó felsőközépfokon és a 
felsőoktatásban) továbbtanuló hátrányos helyzetű gyerekek számára.

Tolerancia

A részprogram célja

Alapvető cél az USA számos iskolájában használt „Facing History and Ourselves' 
(Szembesülve a történelemmel és önmagunkkal) című program meghonosítása. Ez az 
oktatási program olyan akut társadalmi problémákkal foglalkozik, mint az előítéletek, a 
tekintélyelvűség és az etnikai gyűlölet. Szembesíti a diákokat a közömbösség és a kon- 
formitás veszélyével. Elemzi, hogy milyen magatartások, döntések, intézkedések, ese
mények vezettek a Holocausthoz, kifejti az államok és az egyes emberek cselekvési le
hetőségeit és felelősségét. A program célja, hogy kritikai gondolkodásra és állampolgári 
felelősségvállalásra késztesse a diákokat, érzékennyé tegye őket a demokráciát veszé
lyeztető jelenségekre.

A program tartalma

Az iskolának kettős lehetősége van a demokratikus kultúra megalapozásában. Egy
részt az iskolában használt tananyagok közvetíthetik a demokratikus értékeket, másrészt 
az iskola maga is modellt nyújthat a demokratikus viselkedésmódokra. A „Szembesülve
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a történelemmel és önmagunkkal” című oktatási program mindkét lehetőséget szeretné 
kihasználni. Lehetőséget nyújt a középiskolásoknak arra, hogy ne hagyományos módon 
-eseménytörténetenként-tanuljanak a Holocaustról, hanem mélyebben megértsék sa
ját társadalmuk előítéleteinek természetét, saját attitűdjeiket, érzelmeiket. A múlt ilyen 
személyközpontú, személyes állásfoglalásra késztető feldolgozása védelmet nyújthat az 
etnocentrikus történelemhamisítás ellen is.

A program olyan egyenrangú, bizalomteli tanár-diák kapcsolatot igyekszik kialakítani, 
ami egy demokratikusabb iskola feltétele. A cél nem morális ítéletek sulykolása, hanem 
sokkal inkább az, hogy megmutassa milyen döntések, magatartások lehetségesek egy 
adott helyzetben, és hogy képessé tegye a gyerekeket morális döntések meghozására, 
etikus magatartásra. Olyan normákat közvetít, mint a tolerancia, a szolidaritás, az emberi 
jogok tisztelete és védelme.

A program újdonsága a komplexitásban rejlik: egyaránt épít a szociológiára, a jogtu
dományra és a történelemre. Komplex abból a szempontból is, hogy beilleszthető külön
böző tantárgyak keretei közé; éppúgy felhasználható történelemórán, mint a biológia, az 
irodalom, a filozófia, a pszichológia vagy a képzőművészet keretében, és lehetséges ta
nórán kívüli feldolgozása is.

A program nemcsak tartalmilag nyújt újat, hanem abban is, hogy a hagyományos is
kolai keretek átlépésére törekszik, tanár és diákjai beszélgetésére, arra hogy valóban 
közösen dolgozzák fel, éljék át az anyagot. Ez a feldolgozási mód önmagában is a de
mokratikus, kreatív gondolkodást támogatja, a versengés helyett az együttműködésre 
épít.

A „Szembesülve a történelemmel és önmagunkkal" olyan iskolai felhasználásra szánt 
szöveggyűjtemény, amely a legkülönfélébb írott anyagokból válogat: zsenge költemé
nyektől a militáns indulókig, statisztikai kimutatásoktól a paraboláig, elemzésekig, visz- 
szaemlékezésekig. Minden szemelvény után kérdések és magyarázatok következ
nek. A szöveggyűjteményhez szervesen kapcsolódik egy audiovizuális dokumentum- 
tár is.

Az első két fejezet („Egyén a társadalomban"; „Mi és ők”) célja azoknak a fogalmaknak 
bevezetése, amelyekre szükség lesz a következő fejezetek feldolgozásához. (Például: 
az identitás formálódása; hogyan határozzák meg az attitűdök, hiedelmek a gondolko
dást; individualitás és csoporttagság; a sztereotípia hatása mások észlelésére; állam, 
nemzet, demokrácia, faj, etnocentrizmus, nacionalizmus, sovinizmus stb.)

A szöveggyűjtemény legnagyobb terjedelmű része („Németország az 1920-as évek
ben"; „A nemzetszocialisták hatalomra jutása"; „Konformitás és engedelmesség”; „Az erő
szak tombolása"; „Holocaust"; „Be nem avatkozók és embermentők") a Holocaustról ké
szült „esettanulmány". Első sorban azokra a döntésekre, kis lépésekre koncentrál, ame
lyek összegeződve a Holocaustba torkolltak. Érzékelteti a totalitárius rendszer kiépülé
sét, azt a folyamatot, amelyben a polgárok többsége elvesztette morális tartását, részt
vevőjévé vagy szemlélőjévé vált a népirtásnak. A feldolgozás során újra és újra megvá
laszolásra kerül a kérdés: én magam hogyan cselekednék ezekben a helyzetekben?

A következő fejezet („ítélet”) a felelősség kérdéseivel foglalkozik, elemezve a háborús 
bűnösök pereit, az egyéni felelősség kérdését olyan helyzetekben, mikor az állam tör
vényei és normái ellentmondanak az etikai normáknak, nemzetközi jognak.

Az utolsó két fejezet („Történelmi örökség"; „A cselekvés választása”) a megelőzés le
hetőségeit viszgálja. Visszatér az első két fejezetben tárgyalt témákhoz. Feldolgozásra 
kerül a történetírás, a történelmi emlékezet problémája: hogyan írják át egyének és nem
zetek történelmüket, hogyan igyekeznek megszabadulni a felelősségtől, hogyan kerülik 
a kínos tényeket. Az utolsó fejezet a civil öntudat fontosságát tárgyalja, azt, hogy a pol
gárok kritikus gondolkodása, aktív felelősségvállalása, morális viselkedése a demokrácia 
záloga.

A „Szembesülve a történelemmel és önmagunkkal" program termeszetesen nem te
hető kötelezővé az iskolában. Csak akkor érheti el célját, ha olyan tanárok közvetítik a 
diákoknak, akik maguk is készek arra, hogy mélyebb, nehezebb, ugyanakkor élmény- 
gazdagabb módon tanítsanak.
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A részprogram feladatai

1. A tananyag adaptálása
A szöveggyűjtemény adaptálásánál két szempontot kell érvényesíteni: egyrészt meg 

kell tartani az anyag eredeti struktúráját, gondolati koncepcióját, másrészt ki kell egészí
teni a magyar diákok számára relevánsabb szemelvényekkel. Péládul: az USA-ban élők 
helyett a Magyarországon élő kisebbségekkel szembeni előítéletekkel kell foglalkozik; a 
Holocaustról szóló fejezeteket mindenképpen ki kell egészíteni Magyarországra vonat
kozó anyaggal. Az adaptálás tehát egyrészt az eredeti szövegekből való válogatást és 
fordítást, másrészt kiegészítő anyag elkészítését jelenti.

2. A program iránt érdeklődő tanárok felkészítése
A „Szembesülve a történelemmel és önmagunkkal" program interdiszciplináris feldol

gozást nyújt, ezért a programot használó tanárok felkészítése is hasonlóan komplex fel
adat. A felkészítés során éppúgy át kell adni drámapedagógiai ismereteket, mint a kü
lönböző ötleteket. A program csak bennsőséges, bizalomteli légkörben valósítható meg, 
fontos szerepet kap a pszichológiai felkészítés is. A tanárok felkészítésére minden ta
névben két szemináriumot kellene tervezni, ahol intenzív formában, 2-3 nap alatt kerül 
bemutatásra a program, a különböző feldolgozási technikák. A szemináriumokon alkal
manként 30-40 tanár vehetne részt.

3. A program bevezetése a tanárképzésben
A program akkor fog igazán széles körben elterjedni, ha a jövendő tanárok már a ta

nárképzés során megismerhetik. Ezért támogatni szükséges, hogy a program eljusson 
a tanárképző intézményekben oktató tanárokhoz. Meg kell keresni és támogatni azokat 
az oktatókat, akik a program közvetítőivé válhatnak a jövendő tanárgenerációk felé. Tá
mogatni kell részvételüket a külföldön rendezett szemináriumokon (beleértve a minden 
évben megrendezésre kerülő European Facing History Teacher Training Institute-tot).

4. Közvetítés a külföldön működő, hasonló programok és a magyar iskolák között
Szoros kapcsolatot kellene fenntartani azokkal az európai és amerikai intézményekkel,

amelyek foglalkoznak a toleranciára neveléssel és a Holocaust oktatásával.
A részprogram keretében más önálló kezdeményezéseket is támogatni kívánunk a ki

sebbségi oktatás és a toleranciára nevelés témakörében.

Az oktatásügyi vezetés fejlesztése 

A részprogram célja

A nyitott, hatékony és demokratikus oktatás megteremtése csak jól felkészült oktatási 
vezetőkkel lehetséges. A vezetőknek meghatározó szerepe van abban, hogy milyenné 
alakulnak az iskolák, milyenné válik az oktatási rendszer egésze. A szükséges moder
nizálás nem valósítható meg olyan vezetőkkel, akik csak a felülről jövő utasítások vég
rehajtására és a beosztottak gépies engedelmességének megkövetelésére képesek, 
akik nem azonosulnak a modern oktatás céljaival, nem rendelkeznek azokkal a vezetési 
képességekkel és eszközökkel, melyekkel e célok elérhetők. Nemcsak az függ tőlük, 
hogy mennyire eredményes, mennyire fejlődőképes az oktatás, hanem az is, hogy az 
iskolákon belül milyen emberi kapcsolatok alakulnak ki, mennyire válnak nyitottá és de
mokratikussá az intézmények. Ezért minden oktatásfejlesztési programnak kiemelt fi
gyelmet kell szentelnie a vezetők, a vezetés kérdésének. „Az oktatásügyi vezetés fej
lesztése” című részprogram célja a nyitottság, a hatékonyság és a demokrácia értékeire 
épülő vezetés megerősödésének és elterjedésének segítése.

Az oktatás vezetői között legfontosabb szerepe az iskolák igazgatóinak van. Magyar- 
országon az iskolák igen nagy önállóságot élveznek: intézményi szintű tantervet alkot
hatnak, maguk választják meg pedagógai eszközeiket, kialakíthatják az intézmény egyé
ni arculatát, új tevékenységeket szervezhetnek. Ilyen körülmények között az igazgatókra 
különösen nagy felelősség hárul, a kreatív és vállalkozószellemű vezetők előtt ugyanak
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kor nagy lehetőségek is nyílnak. Ezért a részprogram egyik legfontosabb célkitűzése az 
iskolai szintű vezetés fejlesztése.

Az iskolaigazgatók mellett azonban gondolni kell az oktatás felsőbb szintű vezetőire 
is, legyen szó akár a helyi, akár a központi oktatásirányításban dolgozókról. Különös je
lentősége van a helyi önkormányzatokban működő vezetőknek, hiszen az iskolák döntő 
többsége Magyarországon önkormányzati tulajdonban van. A helyi önkormányzatok 
azonban nemcsak tulajdonosai az iskoláknak. Felelősségük igen tág: kiterjed az iskolák 
szervezetét és működését meghatározó alapvető dokumentumok elfogadására, az in
tézmények jellegének meghatározására, az igazgatók kiválasztására és a pedagógiai 
munka eredményességének értékelésére. Az önkormányzatokban dolgozó oktatási ve
zetők -  legyenek akár a bizottságok választott tagjai, akár a hivatalok kinevezett vezetői
-  a helyi közélet, s ezen belül a helyi iskolaügy meghatározó szereplői. Tevékenységük 
nagymértékben meghatározza nemcsak az iskolák belső fejlődését, hanem az iskolák 
és közvetlen társadalmi környezetük kapcsolatát, a helyi iskolaügy demokratikus voltát 
is. A részprogram ezért megcélozza a helyi, illetve szűkebb körben a központi szintű ve
zetés fejlesztését is.

A vezetés nem szakítható el a szervezettől. Ezért a vezetés fejlesztése sem jelentheti 
csupán a vezetők személyes felkészültségének segítését, ki kell terjednie magának a 
vezetett szervezetnek, az iskolaszervezetnek a fejlesztésére is. Szükség van egy mo
dernebb, demokratikusabb szellemű szervezeti kultúra, szervezeti viselkedés kialakítá
sára. A részprogram keretein belül ezért támogatást kaphatnak az olyan oktatási -  iskolai 
vagy a helyi iskolarendszer egészére vonatkozó -  szervezetfejlesztési törekvések, ame
lyek az iskolaszervezet, a helyi rendszer és ezeken belül a vezetés modernebbé, demok- 
ratikusabbá nyitottabbá és hatékonyabbá tételét szolgálják.

Konkrét fejlesztési programok

1. Vezetőképző programok fejlesztése és szervezése
Az iskolai vezetés korszerűbbé tétele mindenekelőtt modern iskolai vezetőképzési 

programok kifejlesztését avagy behozatalát és hazai adaptálását igényli. E területen van
nak már hazai kezdeményezések, azonban ezek kiterjedése és minősége messze nem 
éri el azt a szintet, hogy az iskolákra komolyabb kisugárzó hatást gyakorolhatnának. Ezért 
a részprogram egyik legfontosabb eleme olyan fejlesztői törekvések támogatása, ame
lyek célja a modern oktatási vezetőképző programok kidolgozása. A fejlesztők lehetnek 
felsőoktatási intézmények (különösen tanárképzéssel foglalkozó intézmények), a peda
gógiai szolgáltatás intézményei, illetve magán képző szervezetek is. A részprogram cél
jainak megfelelően egyaránt szükség van az iskolaigazgatók és a magasabb oktatási 
vezetők képzését szolgáló programok kifejlesztésének támogatására.

2. Az oktatásügyi vezetőképzésben résztvevő oktatók felkészültségének növelése
Magyarországon az elmúlt években már megjelentek oktatási vezetőképzési progra

mok. Az e programokba bekapcsolódó oktatók már ma is jelentős hatást gyakorolnak az 
oktatási vezetőképzés egészére. Ezért nemcsak új, modernebb szellemű programok ki- 
fejlesztésére van szükség, hanem arra is, hogy a részprogram szellemében befolyásolni 
lehessen a már futó programok oktatóit. Ennek érdekében olyan képzéseket és különö
sen tréningeket kell számukra szervezni, amelyek elősegíthetik oktatói képességeik és 
az iskolavezetéssel kapcsolatos szemléletük fejlesztését. A különböző vezetőképzési 
programokban résztvevő oktatók közös tréningjeivel kell elősegíteni e területen a szak
mai kommunikáció kialakulását. Támogatni kell a néhány napos intenzív, bentlakásos tré
ningeket mint a leghatékonyabb formát.

3. A vezetőképzésben való egyéni részvétel támogatása
A fejlesztési programnak általában nem célja egyéni képzési igények kielégítése. 

Ugyanakkor, bizonyos stratégiai pozícióban lévő oktatási vezetőknél érdemes támo
gatni a vezetőképzésben való egyéni részvételt. Elsősorban a kiemelkedő szakmai 
kisugárzással bíró iskolák vezetőiről, a vezetőkre nagyobb hatást gyakorló szakmai 
szervezetek képviselőiről, valamint országos hatóságok stratégiai pozícióban lévő 
vezetőiről lehet szó.
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4. Az oktatási vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi kooperáció támogatása
A oktatási vezetés és vezetőképzés magyarországi fejlesztése csak nemzetközi 

együttműködésben, a fejlett demokráciák tapasztalatainak megismerése és hazai adap
tálása mellett képzelhető el megfelelő színvonalon és szellemben. Ezért a vezetésfej
lesztés és a vezetőképzés kialakuló hazai műhelyeinek képviselői számára lehetővé kell 
tenni a bekapcsolódást olyan nemzetközi szövetségekbe vagy hálózatokba, amelyek a 
kapcsolatépítésnek és a tapasztalatok megosztásának kereteket nyújthatnak. Lehetővé 
kell tenni a témába vágó nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, külföldi tanul
mányúton vagy részképzésen való részvételt. Lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy 
hazai képző programok szervezői külföldi oktatókat hívhassanak meg, külföldi képzési 
anyagokat, kiadványokat vásárolhassanak.

5. Az oktatási vezetőképzéssel, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendez
vények támogatása

A vezetőképzés és a vezetés hazai fejlesztése megkívánja olyan szakmai rendezvé
nyek szervezését, amelyek lehetőséget biztosítanak a területen működők közötti kom
munikáció erősítésére; a megszületett szakmai eredmények nyilvános megvitatára; a 
képzést végzők, a megrendelők, a finanszírozók, az oktatásügyi döntéshozók és a szak
értők közötti találkozásra. Ezért támogatni kell az oktatási vezetőképzéssel és szerve
zetfejlesztéssel kapcsolatos szakmai események megrendezését.

6. Helyi szervezetfejlesztő projektek támogatása
Számos olyan helyi szervezetátalakító, szervezetfejlesztő törekvés létezik, amelyek 

céljai közt szerepel a vezetés eredményesebbé és demokratikusabbá tétele. Van olyan, 
amely egy-egy iskola szervezetének, vezetési rendszerének az átalakítására irányul (pl. 
demokratikus együttdöntési formák létrehozása vagy a szülői beleszólás lehetőségeinek 
a kibővítése), és van olyan is, amely egy-egy település iskolarendszerének egészét veszi 
célba, és a helyi rendszer irányítását próbálja eredményesebbé, demokratikusabbá ten
ni. Az ilyen kezdeményezések, ha megfelelő módon értékelik és dokumentálják őket, ha 
megfelelő publicitást kapnak, akkor országos szinten is jelentős hatást gyakorolhatnak 
az oktatási vezetés színvonalára, a vezetésfejlesztés vagy a vezetőképzés lehetősége
ire. Ezért a program keretében az ilyen kezdeményezéseket fel kell karolni, szakmai és 
pénzügyi támogatásban kell részesíteni, eredményeiket széles körben ismertté kell tenni.

7. Kutatás, publikációk és szakértői tevékenység támogatása
A modern vezetési szemlélet szellemi alapjainak megteremtése, a modern vezetési 

és vezetésfejlesztési szemlélet kialakítása megkívánja, hogy ezen a területen szívona- 
las, elmélet- és modellalkotással járó kutatási tevékenység folyjon. Ugyancsak fontos, 
hogy az eredmények bárki által elérhető kiadványokban megjelenhessenek. És végül 
fontos az is, hogy e területen fejlődjön a szakértői tevékenység is, hiszen a helyi fejlesz
tések általában szakmai műhelyekben kidolgozott eszközökkel és az eszközöket hasz
nálni tudó külső szakértők segítségével folynak.

8. Szakmai szervezetek támogatása
Fontos cél, hogy a vezetésfejlesztésben és vezetőképzésben érdekelt partnerek meg

szerveződjenek, azaz a terület szakmai fejlődését és érdekérvényesítését vállalni tudó 
egyesületek, szövetségek jöjjenek létre. Az ilyen szervezetek létrejöttét és működését 
támogatni kell.

Oktatás és nyilvánosság

A részprogram célja

Ma Magyarországon életesélyeket eldöntő szerepe van az oktatásnak és az oktatási 
javakból való részesedésnek. Az iskolarendszer működése éppúgy elősegítheti egy mo
dern kasztrendszer kialakulását, mint ahogy nyitottá és demokratikussá tehet egy társa
dalmat. Abban, hogy melyik változat valósul meg, döntő szerepe van annak, hogy az ok
tatással és az iskolarendszerrel kapcsolatos információk csak kiválasztottak szűk köré
hez jutnak-e el, avagy a társadalom egésze számára rendelkezésre állnak.
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Az információhoz jutás egyenlőtlen elosztása különösen súlyosan hat akkor, amikor 
iskolák, iskolafajták, pedagógiai programok és tankönyvek sokaságában kellene eliga
zodni; amikor a gyerekek 14 éves kora helyett 12 vagy 10 éves korban kell a családoknak 
oktatási döntéseket hozniuk; amikor eddig ismeretlen iskolák és oktatási formák jelennek 
meg; amikor a pedagógusok nem tudják, hogy miből választhatnak; amikor sok szakma
ilag fel nem készült önkormányzat oktatáspolitikai döntésekre kényszerül; amikor még a 
közoktatásért kormányzati felelősséget viselő intézmények sem tudják, hogy valójában 
mi történik az országban.

Az 1989-et megelőző rendszerben is működtek rejtett szelekciós mechanizmusok, 
amelyek a jobban informáltakat előnyhöz juttatták. Az információhiány azonban nem járt 
tragikus következménnyel, mert a közoktatás elvileg egységes és általános, gyakorlatilag 
pedig áttekinthető volt. Részben az eddig volt áttekinthetőség is oka annak, hogy nem 
épült ki az a rendszer, amelynek segítségével az oktatási javak fogyasztói (szülők, gye
rekek, pedagógusok, munkaadók) napjainkban teljes körű és hiteles informácókat tud
nának szerezni az oktatásról.

A részprogram feladatai

1. Ki kell dolgozni az iskolák, a pedagógiai programok, a tantervek, a tankönyvek, a 
taneszközök és a speciális pedagógiai módszerek minősítésének elveit és a minősítés 
infrastruktúráját, hogy az iskolát választó szülők, gyerekek és pedagógusok, valamint a 
végzetteket alkalmazó munkaadók tényleges döntési helyzetbe kerülhessenek.

2. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a szülők és gyerekek tudhassák: milyen típusú 
iskolák vannak; a létező iskolák milyen programmal működnek; a programhoz milyen jel
legű és árú tankönyvek, taneszközök és tantervek tartoznak; az egyes iskolák milyen tu
dást, készséget és képességet ígérnek elvégzésük esetén; mennyire eredményesen va
lósítják meg célkitűzéseiket -  legyen ez akár közép- vagy felsőfokú tanulmányokra való 
felkészítés, akár a munkábaállás sikeressége; milyen típusú és képzettségű munkaerőt 
keres a munkaerőpiac.

3. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a pedagógusok és az iskolák tudhassák: mi
lyen programok léteznek, és ezek mit „tudnak”; milyen tantervek, tankönyvek és tanesz
közök léteznek; ezek milyen minőségűek szaktárgyi és didaktikai szempontból; hol és 
hogyan lehet valamely választott program, tanterv, taneszköz vagy módszer használatát 
tapasztalatcsere, tanfolyam vagy posztgraduális képzés formájában elsajátítani; milyen 
pedagógiai módszerek vannak speciális problémák kezelésére (motiválatlanság, maga
tartászavar, rossz szociokulturális háttérből fakadó nehézségek), és ezek a módszerek 
hol, milyen módon sajátíthatók el; kik azok a munkaadók, akikben hajlandóság van az 
iskolákkal való együttműködésre, amely lehet: szponzorálás, a képzés irányának orien
tálása, a végzés utáni elhelyezkedés biztosítása.

4. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a végzetteket fogadó munkaadók tudhassák: 
melyik középfokú iskolában milyen típusú munkában hasznosítható tudást adnak; van-e 
intézményesített módjuk befolyásolni egy-egy iskola tananyagát vagy képzési irányát, 
és ezt hogyan tehetik; mely iskolák mutatnak fogadókészséget a munkadók igényeinek 
elfogadására és érvényesítésére; az egyes iskolák felszereltsége és infrastruktúrája mi
lyen új tananyag vagy képzési irány bevezetését teszi lehetővé; az egyes iskolák milyen 
színvonalú szakmai felkészültséggel bocsájtják ki végzőseiket.

5. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy az oktatási intézményt fenntartó önkormány
zatok tudhassák: az intézmény milyen minőségben végzi munkáját; a munka minőségét 
kivel és hogyan ellenőriztethetik; milyen eszközeik és módszereik lehetnek egy kívána
tosnak tartott színvonal kikényszerítésére úgy, hogy ne sértsék az intézmény szakmai 
autonómiáját; régiójukban milyen tanulási, képzési lehetőségek vannak; milyen iskolával 
kapcsolatos fogyasztói igényekkel kell számolniuk, és ezek milyen súlyúak; milyen prog
ramot preferáljanak, a preferált program mennyibe kerül, kivel és hogyan ítéltessék meg; 
régiójukban mit igényel a munkaerőpiac; milyen típusú és mélységű koordinációra van 
szükségük a régió többi önkormányzatával ahhoz, hogy a lehető legjobban kielégítsék
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a tanulási igényeket; milyen várható igényekre kell felkészülniük részben a családok, 
részben a munkaadók részéről.

6. Ki kell dolgozni azokat a módszereket, amelyekkel az oktatásügyben igényelt infor
mációk a lehető legteljesebb körben és a legeredményesebben jutnak el azokhoz, akik
nek erre szükségük van.

Környezeti nevelés 

A részprogram célja

Hazánkban mindeddig sem a közoktatási, sem a környezetvédelmi tárca nem volt ké
pes kezdeményezőként, irányítóként elébe menni a környezeti nevelés feladatainak, no
ha utóbbi folyamatosan támogatta azt. A jelentős központi támogatás hiányában is lét
rejött azonban számos szakmai műhely, amelyhez a környezeti nevelés megteremtésé
ben, megújulásában érdekelt pedagógusok is csatlakoztak.

A környezeti nevelés akkor hatékony, ha a természeti és társadalmi környezet jelen
ségeinek együtt látására, a kölcsönhatások felismerésére tanít; ha csodálatot és örömöt 
ébreszt a természet sokfélesége, megújulóképessége és szépsége iránt; ha az élet tisz
teletére nevel; ha a közvetlen, lakóhelyi környezet értékeiből és problémáiból indul ki, és 
ennek alapján jut el fokozatosan regionális, nemzeti és globális szemléletig; ha az isme
retek átadása csupán eszköz a megértésre törekvéshez, a személyes készségek és ké
pességek kibontakoztatásához.

A részprogram célja a környezeti nevelés hatékony megvalósításának elősegítése.

A részprogram feladatai

1. A környezeti nevelést szolgáló dokumentációs rendszer kiépítése
A dokumentációs rendszer feladata kettős: egyfelől szolgálja a részprogram tervezését 

és megvalósítását, másfelől információt biztosít a környezeti neveles iránt érdeklődő ta
nároknak és iskoláknak a tantervekről, tankönyvekről, taneszközökről, programtervekről, 
és módszerekről. A dokumentációs rendszer két formában épül ki.

1.1 Számítógépes rendszer
Azonnal meg kell kezdeni a számítógépre vihető információk gyűjtését. Ennek során 

meg kell valósítani a már működő rendszerekkel való kommunikációt, feltételezve, hogy 
a szükséges hardware és személyi háttér adott. A fenti információk lekéréséhez az isko
lák számára használóbarát rendszert kell kiépíteni, akár közvetlenül, akár floppy-szol- 
gáltatás alapján.

1.2 Könyvtár
Báziskönyvtárt kell létrehozni a környezeti nevelés irodalmából. Össze kell gyűjteni a 

tárgyban létező tankönyveket, tanterveket, a haszonnal forgatható magyar és külföldi 
szakirodalmat és módszertant. A rendszerezett tankönyvkínálatot minél szélesebb kör
ben hozzáférhető kell tenni a megyei pedagógiai intézetek és modelliskolák közvetíté
sével.

1.3. Könyvtári szolgáltatást kell kiépíteni számítógépes dokumentációval is összekap
csolódva

Ebben szerepelhetne tankönyvlista, értékelő adatlapok a tankönyvekről. Meg kell szer
vezni hasonló gyűjtőköri profillal rendelkező más könyvtárak anyagának ISIS rend
szerben való tárolását, azaz egyfajta központi szakkatalógust lehetne indítani. Maga a 
szerveződő hálózat részben vagy egészében épülhet az iskolai könyvtárakra.

2. A környezeti nevelés elméleti hátterének kidolgozása
A feladat szakértői tanácskozásokkal, pályázati úton íratott tanulmányokkal, illetőleg 

a környezeti nevelés idegennyelvű irodalmának szemlézésével, fordításával, közreadá
sával valósítandó meg.

3. Pedagógusképzés fejlesztése
3.1 Támogatni kell egy holisztikus, a humánökológiát is felölelő, a kereszttantárgyi
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megközelítést segítő, képzési ajánlások alapján álló tanárképző szak tematikájának ki
dolgozását.

3 2 Az érintett szakmai körökkel közösen ki kell dolgozni egy olyan szak vagy kurzus 
tematikáját -  bölcsész és természettudományi szakok szerint differenciálva - ,  amely va
lamennyi tanárjelöltnek alkalmas lehet, aki részt akar venni a környezeti nevelési kultúra 
terjesztésében. A tematika alapjául szolgálhat annak a kívánalomnak, hogy a környezeti 
nevelés minden tanárjelölt számára elérhető tárgy legyen.

3.3 Ki kell dolgozni a környezeti nevelés speciálkollégiumi tantervét. Tematikájának a 
humánökológiát és a környezeti nevelés pedagógiáját kell felölelnie.

4. Pedagógusok, intézményvezetők továbbképzése
4.1 Tapasztalatszerző modell-tréninget kell szervezni intézményvezetők számára, ez

zel is erősítve a környezeti nevelés iskolán belüli helyzetét, felkészítve az iskola és az 
önkormányzat közötti kapcsolatok elmélyítésére.

4.2 Az intézményvezetőket modell-tréning keretében fel kell készíteni a környezeti ne
velés iskolán belüli és az iskola kisugárzásában való menedzselésére, a helyi gondolko
dást segítő munkacsoportok támogatására.

4.3 Tervtanulmányt kell készíttetni egy interaktív, hálózatos, távoktatási rendszer kidol
gozására, amely pedagógusok továbbképzésébe vinné be a környezeti nevelést.

4.4 Meg kell szervezni a pedagógusok távoktatását megfelelő partnerek közreműkö
désével.

4.5 A környezeti nevelés ajánlásához és támogatásához szaktanácsadói rendszert kell 
felállítani, erre nyílt pályázatokat kell kiírni bázisiskolák, oktatóközpontok és egyesületek 
számára.

5. Gyakorló pedagógusok segítése információval, taneszközökkel, egyéb erőforrások
kal

5.1 Tematikus folyóiratszámok támogatása, írott anyagok (magazinok, folyóiratok, 
szakkönyvek, hírlevelek) eljuttatása az iskolákba.

5.2 Videoanyagok ajánló listájának szétsugárzása. Videoanyagok, diafilmek elérhető
vé tétele az iskolák számára.

5.3 Környezeti nevelési CD készítése és szétküldése az iskoláknak.
5.4 A környezeti nevelésben eredményt elért pedagógusok jutalmazása.
6. Tanterv, tankönyv, taneszköz készítése ■
6.1 A N AT „zöld mellékletének” elkészítése. Mintatantervek készítése különböző típusú 

iskolák számára. Útmutató, vezérfonal előállítása a helyi tanterv készítéséhez, a lakóhelyi 
környezet jellegzetes értékei, problémái alapján.

6.2 A létező környezeti nevelési tankönyvkínálat összegyűjtése, majd tankönyv-adap
tációk készíttetése szakértők bevonásával. Meglévő sorozatok támogatása, újak indítá
sa, különös tekintettel a kereszttantárgyi és tanórán kívüli megközelítésre.

6.3 Tanári kézikönyvek készíttetése, meglévő sorozatok támogatása, különös tekintet
tel a környezet-egészségügyi következtetések levonására.

6.4 Magyarország veszély- és „öröm” (érték) térképének elkészítése.
6.5 Nyílt pályázat kiírása az iskolák környezeti neveléshez szükséges taneszközökkel 

való támogatására (ökológiai laboratórium, szaktanterem kiépítése, térképek, tanári ké
zikönyvek).

6.6 Egy több szektor által támogatott, Mezőtúron létesítendő referencia-farm (terepta- 
nulmányi központ) közoktatásban való hasznosítása. A mezőgazdasági oktatóprogram 
Magyarország legfontosabb természeti erőforrásával, a talajjal, a tájjal való gazdálkodást 
célozhatná meg, kitérve a fenntartható gazdaság és a nagyhagyományú mezőgazdasági 
kultúra összefüggéseire.

7. Az iskola és társadalmi-természeti környezete
7.1 Nyílt pályázat kiírása olyan környezeti nevelési program támogatására, amely az 

iskola és az önkormányzat (vagy helyi környezetvédelmi szervezet) közötti kapcsolaton, 
együttműködésen alapul.

7.2 Nyílt pályázat kiírása olyan iskolák számára, ahol a környezeti nevelés az iskola 
közvetlen természeti környezetével interakcióban van (erdővédelem, „fogadj örökbe egy 
patakot”, „a mi falunk rétje" stb).
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8. Tanórán kívüli környezeti nevelési módszerek/formák fejlesztése, támogatása
8.1 Kirándulások szervezését megkönnyítő, tájegységekre, terepre vonatkozó Kala

uz-sorozat készítésének, kiadásának támogatása.
8.2 Tanulmányi versenyek támogatása, a felkészítési szempontok megjelentetése, fo

lyóirat különszámok kihasználása.
8.3 Nyomtatott információ terjesztése a környezeti neveléssel kapcsolatos bemutató- 

helyekről.
8.4 Interaktív természettudományi múzeumi program támogatása.
8.5 Nyílt pályázat kiírása környezetvédelmi, természetvédelmi táborok, erdei iskolák, 

terepgyakorlatok támogatására.
9. Környezeti nevelési mintaiskolák
9.1 Tervtanulmány készíttetése környezeti nevelési mintaiskolák kialakításáról, külö

nös tekintettel a kiválasztásra, a szakmai-technikai bázis fejlesztésére, a működőképes
ség biztosítására és az önfenntartás lehetőségeinek kidolgozására.

9.2 Pályázat alapján néhány iskola kiválasztása, hálózattá szervezése.

Közösségi iskolák 

A közösségi iskola fő' jellemzői

Világszerte, de térségünkben különösen fontos, hogy az iskola a település oktatási, 
kulturális központjává váljon, és lehetőséget adjon a helyi lakosságnak, társadalmi szer
vezeteknek, munkahelyeknek és önkormányzatoknak, hogy érdektársak legyenek az ok
tatási és közösségi tevékenységekben. Ezt a célt valósítják meg a közösségi iskolák.

A közösségi iskola működésében arra törekszik, hogy elősegítse a közösség kohézi
óját, erősítse a helyi társadalom öntudatát, segítse a közösséget önmaga megismeré
sében. A szülők, de a közösség bármely tagja is önkéntes munkát vállalhat a közösségi 
iskola programjaiban.

Ez az iskola mindenkinek lehetőséget biztosít a tanításra: a közösség tagjainak módot 
ad arra, hogy ismereteiket átadhassák az iskola tanulóinak vagy egymásnak. így annak 
a lehetőségét sem zárja ki, hogy a magasabb osztályfokon tanuló diákok kisebb társaikat 
taníthassák, ha valamely tantárgyban kiemelkedő képességűek.

Ez az iskola mindenkinek lehetőséget biztosít a tanulásra, életkortól és előképzettség
től függetlenül: itt mindenki igényeinek megfelelően megvalósíthatja az „egész életen ke
resztül folyó tanulásit.

A szülők aktívan részt vesznek a tananyag kialakításában, amelynek része lesz „maga 
az élet”. Az iskola igyekszik felszínre hozni a közösség problémáit, és azok megoldásában 
segítséget nyújtani. A helyi társadalommal kapcsolatos ismeretek a tanulók számára mintául 
szolgálnak más közösségek, települések, országok életének megismeréséhez.

Az oktatásban felhasználásra kerül a közösség teljes intézményrendszere. Ugyanak
kor az iskola segíti a helyi társadalom szervezeteinek és intézményeinek együttműködé
sét. Helyet biztosít a közösségben felmerülő oktatási, művelődési, szabadidős, sport és 
egyéb igények kilégítésére, sőt termeit és eszközeit is úgy fejleszti, alakítja, hogy azok 
mind az oktatás, mind a közösségi programok számára alkalmasak legyen.

A felsorolt jellemzők szerint működő közösségi iskolák az elmúlt ötven évben az egész 
világon elterjedtek, és a Mott Alapítvány támogatásával széles hálózattá szerveződtek. 
Nemzetközi szervezetük az angliai székhelyű International Community Association. Ma
gyarországon 1993-ban három, 1994-ben újabb két közösségi iskola jött létre a Mott és 
a Soros Alapítvány támogatásával.

A részprogram célja

A részprogram célja, hogy támogassa a már működő közösségi iskolákat és elősegítse 
újak alapítását, ismertté -  elérhetővé -  tegye magát a programot széles körben, akár 
már további tényleges pénzügyi támogatás nélkül is.
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Bekapcsolódás a részprogramba

Egy közösségi iskola létrehozásának alapvető feltételei, hogy: az iskola vezetése és 
tantestülete szellemileg készen álljon egy nyitott, együttműködő iskola megteremtésére; 
hogy az iskola fenntartója és esetleges támogatói egyetértsenek ezzel a törekvéssel; és 
hogy a település (vagy az iskola vonzáskörzetének) közössége támogassa az elképze
lést.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor ki kell választani a tantestületből azokat, akik 
vállalják a közösségi iskola előkészítését, és -  a Soros Alapítványon keresztül -  segít
ségért lehet fordulni a részprogram szaktanácsadójához. A szaktanácsadó segíti a kivá
lasztott pedagógusok felkészítését, és -  ha kell -  tájékoztató előadásokat tart valamennyi 
érdekelt félnek (tantestület, önkormányzat oktatási bizottsága, szülők szervezetei, isko
laszék stb.). Amennyiben megszületett a döntés, az iskola vezetősége, tantestülete és 
fenntartója írásban kifejezi elhatározását, és ezt eljuttatja a Soros Alapítvány Közokta
tásfejlesztési programjához. Ha iskola nem rendelkezik egy működő és a közösségi is
kola programját befogadó alapítvánnyal, akkor erre a célra létre kell hozni egy alapítványt. 
Ez az alapítvány működteti a közösségi iskola programot és alkalmazza a menedzsert. 
Szükség van a fenntartó jóváhagyására is, mivel a reá eső anyagi támogatás garanciája 
nélkül a közösségi iskola nem hozható létre.

Ezután programtervet kell készíteni, és ezt pályázat formájában benyújtani. A beküldött 
pályázatokat a Nemzeti Közösségi Iskola Tanácsadói Csoportja kiértékeli, és személyes 
beszámolót kér az iskolák vezetőségétől és kuratóriumától.

Az iskolaalapítás lépései

A közösségi iskola programjába kiválasztott iskola kuratóriuma és fenntartója három 
éves szerződést köt a Soros Alapítvánnyal, amely egyben képviseli a Mott Alapítványt, 
a program másik támogatóját. A programtámogatás összegét, dologi feltételeit és a me
nedzser fizetését a szerződéskötésnél határozzák meg.

A közösségi iskola menedzserét nyilvános pályázat útján kell kiválasztani. A kiválasz
tást végző zsűriben helyet kap a kuratórium elnöke, az iskola igazgatója, az iskolaszék 
és más iskolai csoportok képviselője, valamint a közösségi iskola szakmai tanácsadója.

A menedzser kiképzése folyamatosan történik az iskolán belül és tanfolyamokon.
A menedzser az iskola és a kuratórium segítségével létrehoz egy Tanácsadói Csopor

tot. Ennek a csoportnak, amelynek tagjai a szülőket, a tantestületet, a tanulókat, a kö
zösség lakosságát, az érdekelt egyesületeket és vállalatokat képviselik, az a célja, hogy 
kidolgozza és végrehajtsa a közösségi oktatás programját.

Támogatandó témák

Tankönyvfejlesztés

Az elmúlt öt-hat évben az iskolai autonómia lehetőségével élve többszáz iskola alakí
tott ki, új -  a korábbi központi tantervektől jelentősen eltérő -  helyi pedagógiai programot. 
E folyamat eredményeként megkezdődött a magyar iskola megújulása, ugyanakkor az 
iskolák működésének legfontosabb jellemzője a bizonytalanság és az átmenetiség lett. 
Mindmáig hiányoznak a színes, változatos, korszerű ismerethordozó piac legfontosabb 
feltételei: nincs elfogadott egységes tartalmi szabályozás (NAT); nem alakult ki a tan
könyvek alapjául szolgáló tantervi választék; hiányzik a vizsgarendszer jogi szabályozá
sa és szakmai kidolgozása; jogilag zavaros, szakmailag kiforratlan a tankönyvi jóváha
gyás, minősítés teljes mechanizmusa; kiépületlen a tankönyvpiac infrastruktúrája.

Mindezek ellenére az elmúlt években robbanásszerű változások történtek a tan- 
könyvkiadásban. Az 1995. évi tankönyvkatalógus 75 kiadó több mint ezer kiadványát tar
talmazza. A robbanásszerű változások mögött azonban komoly problémák húzódnak 
meg, amelyek megoldása nélkül a hirtelen indult fejlődés összeomolhat.
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A megoldandó problémák

A legtöbb új tankönyv kísérleti stádiumban van. Nincsenek teljes tankönyvsorozatok, 
és nincsenek a tanárok átállását megkönnyítő ismerethordozó csomagok. A központi tar
talmi és vizsgaszabályozás hiányában ugyanis nem képzési ciklusokra kialakított tanter
vek különböző megvalósítási alternatívái készültek el, hanem kísérleti iskolák, fejlesztő 
pedagógusok egyedi kezdeményezései elégítették ki a modernizációra váró viszonylag 
szűk megrendelői kör igényeit. A könyvek elsöprően nagy hányada saját használatra író
dott.

A több évtizedes „egykönyves" tankönyvellátásból spontán folyamatok hatására kez
dett kialakulni a tankönyvpiac. A tankönyvválaszték gyors növekedése ellenére a peda
gógusok, az iskolák -  információ hiányában -  többnyire ragaszkodnak az ismert -  bár 
az esetek nagyrészében színvonaltalan, mind tartalmában mind formailag korszerűtlen
-  eredeti „egykönyvhöz".

A korábbi tankönyv-támogatási szisztéma (egy kiadó, kiadói ártámogatás, olcsó gyen
ge minőségű tömegkönyvek) megszűnt, és helyére egyelőre nem került megfelelő eljá
rás. Az hamar világossá vált, hogy a differenciált, kisebb példányszámokat igénylő, igé
nyes könyvpiac támogatásához lényegesen több pénz szükséges mint korábban, de 
semmilyen koherens, hosszútávú program nem készült arra vonatkozóan, hogy kik, mi
lyen módon és milyen mértékben állják a költségeket.

Az egy tanulóra jutó állami támogatás rendkívül alacsony. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az általánosan képző iskolák döntő többsége akkor sem választhatna szakmai alapon 
igényes könyveket, ha minden más feltétel rendelkezésre állna. A pénzhiány azonban 
nem csupán piackorlátként jelent meg, hanem komoly szociális problémaként is, hiszen 
a családok egyre növekvő hányada a legolcsóbb tankönyvcsomagot sem tudja megfi
zetni. Egyes önkormányzatok jóindulatú próbálkozása nem pótolhatta a hiányzó kor
mányzati beavatkozást.

A kiadói szakma -  saját belső válságával küszködve -  nagyon lassan óvakodik a tan- 
könyvpiacra. Rendkívül erős maradt a korábban monopolhelyzetben lévő Tankönyvkiadó, 
a kisebb kiadók pedig nem rendelkeznek az áttöréshez minimálisan szükséges tőkeerő
vel sem. A tankönyvkiadás hosszú távon gazdaságos vállalkozás, de viszonylag jelentős 
a tőkeszükséglete, mert teljes képzési időszakra kell kínálatot nyújtani. Nagyok a beve
zetés költségei, lassú a megtérülés, eleinte nehézkes a terjesztés. Ezeket a tipikus piaci 
gondokat az átmenetiségből eredő zavaros helyzet még felerősíti.

Az állam fenntartotta minősítési, ellenőrzési jogait, de hiányzik a szakmai infrastruk
túra. Nincs kidolgozott szakmai értékelési rendszer, hiányzik az állami távlati fejlesztési 
program, akadozva működik a bürokratikus apparátus. A minősítés költségeit az állam 
a kiadókkal fizetteti meg, de erre a kisebb kiadóknak nincs elegendő pénze.

A tradicionálisan elméletorientált tankönyveknek még mindig nagyobb a keletje, mert 
az új, progresszív pedagógiát közvetítő tankönyvek nincsenek készen teljes képzési idő
szakra, a szűk megrendelői kör miatt lényegesen drágábbak, nincs bevezetett szakmód
szertanuk.

Alapvető probléma, hogy az új tankönyvekhez nincs megfelelő tanári kézikönyv, nem 
kapcsolódik hozzájuk átfogó tanterv, sem követelmények. így az esetleg önmagában az 
eredetinél jóval színvonalasabb tankönyv bevezetésének nemcsak pénzügyi, hanem 
legalább ennyire pedagógiai, módszertani akadályai vannak.

Fejlesztési célok

A magyarországi tankönyvhelyzet jelentős javítása rendkívül nagy tőkét igénylő, 
összetett, lassan megvalósítható feladat. A javaslat éppen ezért nem a tan
könyvfejlesztés egészére, hanem csak bizonyos területeire koncentrál, abban a remény
ben, hogy sikerül meghatározni az áttörési pontokat.

1. A fizetőképes kereslettel nem rendelkező társadalmi csoportok támogatása. Köz
vetlen tankönyvi támogatás azokon a területeken, ahol különböző okok miatt -  pl. kisebb
ségek, szociális, egészségügyi hátrányban lévő csoportok -  nem tudják megvásárolni a
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könyveket. A kis példányszámok miatt gazdaságos vállalkozás ilyen funkciókat ellátni 
nem tud.

2 Az iskolák, iskolahasználók megrendelői szerepének erősítése a piaci infrastruktúra 
kiépülésének gyorsításával, információs hálózat kiépítésével.

3 A modern tanulásszervezési eljárások, progresszív pedagógiák elterjedésének tá
mogatása teljes ismerethordozói csomagok piaci megjelentetésével, ártámogatással, 
szakmai műhelyek segítésével.

4. A tartalmi modernizáció iskolai fogadóképességének kiterjesztése információhoz ju
tás segítésével, tanári kézikönyvek, segédanyagok kiadásával, képzési programok szer
vezésével. Különösen fontos az új tankönyvek, ismerethordozók, kísérleti kipróbálásá
nak támogatása.

5. A műveltségi területek teljes képzési ciklusra szóló tankönyvei, ismerethordozói 
megjelenésének támogatása. Különösen fontos a környezeti és a társadalmi-állampol
gári nevelés tankönyvkiadásának támogatása.

6. Modern tankönyv-metodikai eljárások terjesztése az életkorokhoz, műveltségi terü
letekhez, tevékenységformákhoz igazodó tankönyvkínálat mintájának bemutatásával. 
Különösen fontos a gyakorlatorientált képzés terjeszkedésének tankönyvi támogatása.

Végezetül: mindaz, ami a tankönyvfejlesztésre igaz, -  mutatis mutandis -  vonatkozik 
az egyéb taneszközök és a tantervek területére is. A program első évében mintegy kí
sérletképpen alapvetően arra tudunk vállalkozni, hogy azokat a tankönyveket támogas
suk, amelyek valamelyik részprogram keretében jönnek létre.

Pedagógus szakmai szervezetek támogatása

A nemzetközi és történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy a modern tömegtársadal
mak oktatási rendszereinek modernizációja, vagy akárcsak mindennapos működtetése 
is, elképzelhetetlen gazdag szakmai szervezeti háttér nélkül. A szakmai szervezetek az 
önképzés és az innováció iránti nyitottság legfontosabb terepei, ebben a közegben for
málódik a tanárok személyes szakmai érintettsége, alakulnak ki meggyőződései. Ez a 
szakmai szervezeti háttér csak modern kommunikációs technikákkal, a különböző szak
mai hálózatokba való bekapcsolódással tud hatékonyan és folyamatosan működni.

A pedagógus szakmai szervezetek támogatásának alapvető célja az, hogy segítsen 
feloldani azt az ellentmondást, amely a közoktatás modernizálásának távlati célja és a 
mai magyar közoktatásban résztvevő tanárság értékei, attitűdjei, ambíciói és lehetőségei 
közt feszül. Ezért segíteni kell, hogy az egyes pedagógusok és a szakmapolitika döntéshozói 
közti térben olyan szervezetek, intézmények épüljenek ki és erősödjenek meg, amelyek alap
vetően lokális tanári kezdeményezésekből indulnak, illetve azokra épülnek.

Különösen fontos, hogy a pedagógus szerveződések támogatása független legyen a 
mindenkori kormányzattól, mert a változó kormányok elkötelezettsége egy-egy szellemi 
irányzat mellett, se a „nem kívánatos”, se a „kedvezményezett” irányzat működési szín
vonalának nem tesz jót.

Az utóbbi néhány évben a legkülönbözőbb pedagógus szakmai szervezetek, egyesü
letek, társulások sokasága jött létre, illetve szűnt meg. Létrejöttükben, illetve fennmara
dásukban nagyon sokféle tényező játszott szerepet, ezek tényleges súlyáról csak felté
telezéseink lehetnek. Az azonban biztosan tudható, hogy a pedagógus szakmai szerve
zetek működését ma két tényező nehezíti. Az egyik: folyamatos működésükhöz, a tagja
ikkal és más szervezetekkel való kapcsolattartáshoz, a szervezeten belüli információ- 
áramoltatáshoz hiányoznak a technikai feltételek. A másik: önmaguk, szakmai elkötelett- 
ségük és szakmai törekvéseik bemutatására kevés lehetőségük van.

A Soros Alapítvány már eddig is támogatott olyan szakmai szervezeteket, amelyek or
szágos hatókörűek, nagy hagyománnyal rendelkeznek, és sok pedagógussal állnak kap
csolatban. A további támogatást két területre kell koncentrálni. Egyrészt segítséget kell 
nyújtani a szakmai szervezetek infrastruktúrájának kiépítésére, fejlesztésére; másrészt 
támogatni kell szakmai programok rendezését, kiadványok elkészítését és terjesztését.
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Országos információs hálózat kiépítése

A Közoktatásfejlesztési Program kiemelt feladata egy olyan információs hálózat kiépí
tése, amely lehetővé teszi regionális szinten az egész program eredményeinek elérését, 
bármelyik részprogramhoz való kapcsolódást vagy más, akár a Soros Alapítványtól füg
getlenül is létező fejlesztési programokhoz való csatlakozást.

A magyar közoktatásban mindeddig előzmény nélküli információs hálózat létrehozása 
messze túlmutat a Közoktatásfejlesztési Programon. A hálózat alapja lehet az érintett 
iskolák, iskolafenntartók és iskolahasználók valóságos együttműködésének. Az Alapít
vány természetesen nem vállalkozhat egyedül egy ilyen rendszer felállítására, és nem 
is lenne célszerű elölről kezdeni a hálózatépítést, ezért a rendszer alapvetően a megyei 
pedagógiai intézetekre épül, és csak részben támaszkodik az Alapítvány erőforrásaira. 
A minisztériummal kötött együttműködés keretében az MKM vállalta a személyi feltételek 
biztosítását.

A szeptemberben induló hálózat működésére az alábbi elképzelés körvonalazódott:
1. A Soros Alapítvány a 19 megyei pedagógiai intézetben, a Fővárosi Pedagógiai In

tézetben, az MKM-ben és az Alapítvány Közoktatásfejlesztési Programirodájában háló
zatba szervezett információs rendszert épít ki, biztosítja a rendszer hardver és szoftver 
szükségleteit, valamint minden egyes helyszínen egy-egy koordinátor folyamatos felké
szítését.

2. Az érintett információs helyek külön szerződés keretében vállalják a megfelelő szín
vonalú infrastruktúra biztosítását. Részt vesznek a koordinátor kiválasztásában, és saját 
hatáskörükben megfelelő információkkal látják el az irodát.

3. Az MKM vállalja az információs központok koordinátorainak bérét, valamint azt, hogy 
a nála gyűlő információkat naprakészen a rendszerbe juttatja.

4. Az információs központok nem egyszerűen információforrások, hanem tanácsadó 
szolgálatot is ellátó helyek is. A koordinátor nemcsak információval lát el minden hozzá 
fordulót (pedagógust, diákot, szülőt, iskolafenntartót), hanem -  ha kell -  segítséget is 
nyújt az érdekelteknek.

5. A kialakuló információs központok egyben a Soros Alapítvány szakmai műhelyeiként 
működnek, amelyek regionális tréningeket, egy-egy programhoz kapcsolódóan konfe
renciákat, tájékoztatókat szerveznek. (A hálózat alkalmas lehet arra, hogy a Soros Ala
pítvány más programjait is elérhetővé tegye.)

6. Az információs helyek egyben tankönyvbemutató helyként is működnének, akár bi
zonyos évközi terjesztési feladatokat is felvállalva. Ehhez megállapodást kell kötni a Tan- 
könyvkiadók Kamarájával, amely -  előzetes konzultációk alapján -  vállalni látszik az in
formációs központok ellátását kötelespéldányokkal.

Látható tehát, hogy többről van szó, mint újabb irodák létrehozásáról. Egy olyan hálózat 
közös telepítése a cél, amely rövid idő alatt alkalmassá válhat a közoktatásban sziget
szerűen jelenlévő értékek széleskörű elterjesztésére, és ezzel az egész magyar közok
tatás modernizációjának felgyorsítására.
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S A T Ö B B I
Országos Körlánc Konferencia

1995. augusztus 22-24-én a Fővá
rosi Önkormányzati Középiskolai Le
ánykollégiumban a Körlánc Környezeti 
Nevelési Program Országos Konfe
renciáját tartják. A Konferencia fővéd
nökei Baja Ferenc és Fodor Gábor mi
niszterek.

A Zala Megyei Pedagógiai 
Intézet szolgáltatásaiból

A Zala Megyei Pedagógiai Intézet 
ismét megküldte a megye iskolái ré
szére szolgáltatásai kínálatát s a prog
ramjai jelentkezési űrlapját.

A jelentkező Óvodapedagógusok és 
tanítók részére Hamza István, a Test- 
nevelési Főiskola adjunktusa tart előa
dást a óvodai mozgásról és játékról 
1995 októberében.

Részvételi díj: 250 Ft/fő.

Nagy Magdolna főiskolai tanár Konf
liktuskezelés az első négy iskolai év
ben címmel tart a jelentkező alsó ta
gozatos nevelők részére októberben 
és novemberben Zalaegerszegen, 
Lentiben, Keszthelyen és Nagykani
zsán előadást.

Részvételi díj: 300 Ft/fő.

A korábbi hagyományoknak megfe
lelően az 1995/96. tanévben is szer
vez a MPI tehetséggondozó szakkörö
ket a következő tantárgyakból: 

matematika 
fizika
számítástechnika 
A szakkörök helye: Zalaegerszeg 
Évi díj: 500 Ft

Általános iskolai fizika tanulmányi 
versenyek feladatainak módszertani 
kérdései

Vezeti: Forgács István szaktanácsa
dó

Helye: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Lenti, Zalaszentgrót, Keszthely 

Időpont: 1995.október 
Részvételi költség: -  
Zala Megyei Pedagógiai Intézetben 

a felelős: Verebélyi Miklós

Tájékoztató a Másképp Alapítvány 
multikulturális programjáról, oktatásá
nak eddigi tapasztalatairól. Bemuta
tásra kerül a tanári kézikönyv, a tanulói 
munkafüzet, az oktatást segítő videotár.

Résztvevők: középiskolai tanárok, 
osztályfőnökök 

Helyszín: ZMP Zalaegerszeg 
Időpont: 1995. szept. 27., 14 h. 
Részvételi költség: -  
Zala Megyei Pedagógiai Intézetben 

a felelős: Kovács Tiborné
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Lapvég
Babics Imre ül nálam. Nem tudom, ismerik-e? Ha nem, meg fogják ismerni. Ha 

nem önök, akkor a gyermekük, ha nem a gyermekük, akkor feltehetően az unoká
juk. Vagy az ő unokája. Mert úgy gondolom, ha lesz még akkor papír, s lesz még 
akkor (Nagy László emlékezetes interjújából kölcsönözve a gondolatot) emberi ar
cot hordó lény, egészen bizonyos, hogy ezeket a nyugtalan lelket és elképesztő 
fantáziát hordozó műveket, amelyeket ő ír, megtartja emlékezetében az idő. A jövő. 
Mondjuk úgy, valami. Ám kell-e örülnie, most, ennek.

Ül nálam a költő, dráma- és prózaíró, és szomorú. Ez így van rendjén, egy író, 
költő és drámaíró legyen is kellően szomorú -  ám miért éppen akkor legyen, ami
kor nálam van? Legyen amikor máshol van, amikor alkot, legyen, amikor szeret, 
legyen, amikor elolvas egy újságot, legyen, amikor átgondolja a lót és léte nagy 
kérdéseit. De mit jön el itt hozzám szomorkodni ez a beste lélek? Mert eljött, mit 
eljött, itt van, ül nálam és szomorú.

Nem általában szomorú Babics Imre, a már nem fiatal, de nálunk, negyvenesek
nél mégiscsak fiatalabb, most trónokat állítgató generáció talán legizgalmasabb és 
legtehetségesebb tagja, hanem konkrétan. A gyomrával van baj. Mondhatnók, a 
gyomra rossz. Nem bírja, s ez megérthető. Mielőtt azonban orvoshoz küldené bárki 
is a lírikust, siessünk leszögezni, hogy nem belgyógyászati kérdés Babics Imre 
gyomra. Jellemkérdés. Emberünk nem bírja ugyanis gyomorral azt a rengeteg ócs
kaságot, hitványságot, árulást, megfutamodást, gyávaságot, krakélerkedést, türel
metlenséget, kizárást, kigolyózást, tehetségtelenséget, pozíciózást, egy- 
más(ba)nyalást, kibelezést, törpeséget, szakmátlanságot, pontatlanságot, eltuso- 
lást, rágalmazást, szemétgyártást, nagyképűséget, nyelvtelenséget, pökhendisé- 
get... és itt egy hosszú sor van elhallgatva, amit nem bír még el a gyomra, amik 
jellemzik ma irodalmunkat, irodalmi életünket. Ő nincs jaz arcvonalban. Nincs a 
zászlók alatt. Nincs benne a képben. Ő nem is fontos. Ő se fontos. Mert kinek is 
fontos, hogy egy, a dadogást már nemcsak mímelő, a romlott nyelvet már nemcsak 
szimuláló, hanem igenis dadogó, és igenis romlott nyelven megszólaló, mert más
hogy nem tudó, sok tehetségtelen akarnokot a centrumban hadonászni megtűrő 
irodalomban bírja a nyelvet, és -  most egy megmosolyogtató félmondatot olvas
hatnak -  bírja erkölccsel is a megszólalást, a munkát, sőt, a mellőztetést.

Ül a költő, én meg nézem szomorkásán, hogy ül és szomorú. Issza a teáját. 
Mondanom kéne valami okosat neki, olyasmit, hogy balfasz vagy, Imre, mert hány 
hót a világ, meg még, hogy ezeknek? De annyit még én is tudok, hogy a világ bár 
sok hét lehet, mi mindig épp abban élünk, azt érzékeljük, amelyikben benne fog
laltatunk, és azt meg biztosan tudom, hogy a balfasz éppenséggel nem ez a csen
des, magányos férfiú, hanem a nyüzsgő, habzsoló, lenyúló, gátlástalan kirakatem
berek csordája. Róluk, az ezekről pedig inkább ne beszéljünk. Nem mondok tehát 
semmit, még ez a legjobb, amit tehetek, ülünk, hallgatunk, eső hull, levelek hulla
nak, hó hull, szól ver, az évek jönnek, mennek, elmúlunk mások emlékezetéből 
nyomtalan, teánk kihűl, szakállunk megőszül, hajunk kihull, toliunk és kezünk közé 
megszövi hálóját a pók; de nem nagy ügy ám ez, látott már ilyet a világ. Vagy ha 
nem, hozzá fog szokni a látványhoz hamar.
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■ ■ormos
Marcel Pangói szerint a színházteremben ülők mindegyike 

szükségszerűen más-más darabot néz; a moziban ellenben a né
zők -  attól függetlenül, hogy hol ülnek - , mindig azt látják, amit a 
kamera úgy már látott, vagyis: mindannyian ugyanazt a filmet né
zik. Pangói észrevételét Virilio idézi legújabb könyvében, de nem
csak úgy, ornamentális célzattal, hanem a televízió ellen folytatott 
harcában használja tüzérségi fegyver gyanánt. Ha igaz Pangói 
észrevétele -  érvel Virilio akkor az uniformizálódás legsötétebb 
mélységei felé haladunk, hiszen a tévé „jóvoltából” emberek milliói 
nézik a sokrétű valóságot ugyanabból a szemszögből, amelyből a 
kamera láttatja velük. Virilio aggodalma érthető. A nézőpont meg
választása nemcsak döntő filozófiai gesztus, hanem létélmé
nyünk és világnézetünk mérföldköve is. Nagyító lencséje alatt a 
hangya ijesztő vadállat, repülőgépről nézve Párizs picinyke játék
kockákból összetákolt, félbehagyott labirintus. Vagy itt van egy 
másik példa: kislányaim nemrégiben láttak először valóságos lo
vakat, s nem győztek tiltakozni. Ezek nem igazi lovak -  mondta 
egyikük - ,  mert a tévében a lovak sokkal kisebbek, meg aranyo- 
sabbak is.

Figyeltem őket, amikor haditudósítást mutat a televízió, s látom 
rajtuk, hogy számukra a háború pompás tűzijáték, önfeledt futká- 
rozás és jópofa bújócska. Érthető, hiszen picik még, honnan tud
nák, miért is tudnák, hogy mit látnak? De nekem ilyenkor szokott 
eszembe jutni Marcel Pangói: vajon nem arról van-e szó, hogy 
tényleg mindannyian „ugyanazt a filmet” nézzük, s a gyerekek 
azok, akik gátlástalanul ki is merik fejezni, amit látnak? Minden
esetre, amikor legutóbb Kanizsán a lovakat nézegettük, én is kis
sé ormótlannak, meg valahogy olyan természetellenesnek talál
tam őket.
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