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Több olvasónk kérte, hogy lapunkban tömör leírásban foglaljuk össze az egyes cikkeket.

A gyermek akkor tud a neki megfelelő módon nö
vekedni, ha egészséges táptalajban gyökerezve a meg
felelő tápanyagokat kapja. Dr. Pálhegyi Ferenc írásá
ban ezeknek a tápanyagok sokféleségét veszi számba.
A harmonikus lelki fejlődéshez különösen négy „lelki
tápsó” nélkülözhetetlen: biztonság, fontosság, értékek,
magatartási és kommunikációs minták. Cikkének konk
lúziója: társadalmunkban helyre kell állítani a házas
ság és a család értékét; családszerűvé kell tenni az in
tézményes nevelést.
Az iskola és a család kapcsolatának különleges, a
gyakorlatban ritkábban használt lehetőségére világít rá
Császár Cirill tanulmánya. Az estmegbeszélés a peda
gógus, a szülő és a gyermek közös elhatározásából lét
rejövő, eseti problémakezelési lehetőség, mely a tanuló
magatartásának és iskolai teljesítményének értékelésére,
a megoldási utak közös keresésére egyaránt alkalmas.
Ez a módszer egyike lehet az iskolai agresszió megelő
zésének, kezelésének is abban az esetben, ha a tanár és
a szülő egyaránt képes időt szánni a gyermek problé
májának megbeszélésére.
Bárdy Péter esszéje a bizalom, felelősség és esélyegyenlőség gondolatait helyezi az iskola és a család
erőterébe. Értékpluralista világunkban a családok pe
dagógusok iránti bizalma is erősen csökkent, az is
kolabezárások nagy vesztesei pedig a kistelepülésen
élő diákok, akik kikerülve a családi körből elvesztik
az otthon biztonságát.

h attak előadásokat az állam osítást előzményeiről,
történéseiről és következményeiről. Jelen számunkban
Márkus Gábor, az RPI igazgatója korabeli dokumentu
mokból és jelenkori tanulmányokból olyan válogatást nyújt
át olvasóinknak, mely a maga rideg tényanyagával tárja
elénk a 40 évvel ezelőtti eseményeket.
Nagy Mihálynak több könyve és tanulmánya jelent
meg Szőnyi Pálról. Jelen írásában a jeles pedagógus mun
kásságát két szempontból összegzi, egyfelől leírja Szőnyi
tanári pályájának fontosabb állomásait, másfelől az ál
tala egybegyűjtött hatalmas ásványgyűjtemény bemu
tatását is megkísérli. A Debreceni Református Kollégi
umban ma is látható - Nagy Mihály és tanítványai által
újrarendszerezett - ásvány különlegességek közül néhá
nyat kiemelve világkörüli útra invitálja az olvasót a ter
mészet csodáinak ismeretlen világába.
Csehné Lendvai Gabriella rövid írása a diázás kö
zösségformáló hatása mellett az olvasóvá nevelésben, a
gyermekek olvasási képességének fejlődésében betöltött
fontos szerepére hívja fel a figyelmet. A diafilmek amel
lett, hogy irodalmi szövegeket dolgoznak fel, igényes
képi világukkal esztétikai élményt is nyújtanak a me
seolvasónak, -hallgatónak.

Helyesbítés: előző számunkban megjelent Morgolódó
M árta A mese, a kép és a já ték nyelve otthon és a
hittanórán cím ű írás szerzője M iklya Zsolt, aki Kis
kunfélegyházán él és dolgozik a Parakletos Könyvesház
szerkesztőjeként.
-

Hadháziné Péter Ágnes fájóan aktuális tanulmá
nya a jelenkor emberének értékdimenzióit a testi-lelki
„jól-lét” és az materiális javakat középpontba helyező
jólét koordinátarendszerében vizsgálta. „Ez a vizsgálat
is egyértelműen azt a tendenciát m utatta ki, hogy a
pozitív élmények, a nagyvonalúság, és ezzel együtt az
elmélyülő és megszilárduló hit a kapcsolati értékek, ez
által az egészség irányába hatnak” —olvassuk a tanul
mány összegzésében.
2008-ban szomorú évfordulóra emlékeztünk: 40
esztendeje államosították az egyházi iskolákat. A Re
formátus Pedagógiai Intézet Országjáró sorozatában az
ország több középiskolájában tanárok, diákok hallgat

Az egykori Angol, ma Kossuth Lajos Internátus (Sárospatak)
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Életünk lenyomata gyermekeink lelkén
Dr. Pdlhegyi Ferenc
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1ykor még napjainkban is találkozunk azzal a
nézettel (ami az ötvenes években szinte általá
nos volt), hogy az intézményes nevelés korsze
rűbb és jobb, mint a családi, hiszen a nevelési intézmé
nyekben szakemberek dolgoznak, a szülő pedig „nem
ért hozzá”. Ez a vélekedés olyan, mint ha azt állítanánk,
hogy a műfogsor jobb, mint az eredeti, hiszen azt szak
emberek készítették, az eredeti meg „csak úgy lett”.
Persze nem vitatható, hogy nevelési és oktatási intéz
ményekre szükség van, de nem a család helyett. Vagy
mégis? Milyenek a mai családok? Továbbá: képesek-e
az intézmények biztosítani a gyermek harmonikus lelki
fejlődésének azokat a feltételeit, amelyeket a család ere
detileg megad?
Másfél évtizeddel ezelőtt egy forgalmas budapesti ut
cából kiköltözhettünk a városon kívülre, egy családi házba.
Nagy lelkesedéssel kertépítésbe fogtam. Különösen a ház
nyugati oldalán egy jókora területre figyeltem fel, ahol sem
miféle hasznos növény nem élt, csak gyomok. „Micsoda
paradicsomokat fogok itt termeszteni!” - lelkesedtem. De
már az első percben, amikor lenyomtam az ásót, megcsikordult valami. Kiderült, hogy a kiszemelt területen a föld
tele van építkezési törmelékkel. Ma sem tudom, hogy az
előző tulajdonos miért ásta el oda a sittet, ahelyett, hogy
elhordatta volna. Több évbe telt, amíg sikerült ott termő
talajt létrehozni.
Ahogy a facsemetének, a gyermek egészséges lelki
fejlődésének előfeltételei is közvetlen környezetében, a
„lelki táptalajban” vannak. Aki gyümölcsfát nevel, tudja,
hogy sokkal több időt és energiát kell fordítani a talajra,
mint magára a fára. Hiszen a talajt kell lazítani, a ta
lajból kell irtani a gyomokat, a talajba kell bejuttatni a
tápanyagokat, a talajt kell öntözni, hogy a gyökerek
fel tudják szívni a tápsókat. Igen, magát a fát kell m et
szeni és permetezni, de ezek a munkák sokkal kevesebb
időt és energiát igényelnek a kertésztől, mint a talaj
művelése.
A gyermeki fejlődés eredeti táptalaja a család. Nem
az óvoda, nem az iskola, hanem a család. Hiába nevel
jük a gyermeket a tanácsadó könyvek okos tanácsai sze
rint, ha a családból hiányoznak a lelki fejlődéshez szük
séges „tápsók” (sőt, esetleg „mérgeket” tartalmaz a
környezet „talaja”), nem várható harmonikus lelki fej
lődés.

A harmonikus lelki fejlődéshez különösen négy
„lelki tápsó” nélkülözhetetlen: biztonság, fontosság, ér
tékek, magatartási és kommunikációs minták.
1. Biztonság
Már a m últ század első felében felfedezte a fejlő
déspszichológia, hogy érzelmi harmónia és megfelelő
kapcsolatkészség csak azoknál a gyerekeknél alakul
ki, akik biztonságban érzik m agukat. M ár a cse
csemőnek legalább olyan m értékben szüksége van
arra, hogy ölbe vegyék, babusgassák, szeretgessék,
m int arra, hogy táplálékhoz jusson, tisztába tegyék,
és megfelelő hőmérsékleten tartsák. Megfelelő anya
gyermek kapcsolat nélkül nincs megfelelő lelki fej
lődés —hangsúlyozták.
Ma már tudjuk azt is, hogy a csecsemő és a kisgyer
mek biztonságérzetéhez nemcsak arra van szükség, hogy
a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egy
mást. Hiszen ha azok pusztítják egymást, akiktől az ő
élete függ, akkor azt éli át, hogy ő nincs biztonságban.
A veszélyzónából (az égő erdőből vagy az árvíz elől) az
állatok menekülnek. A csecsemő nem tud elmene
külni, ehelyett „betokozódik”, mint az egysejtűek, ami
kor kiszárad a környezetük: túl sokat szopja az ujját,
kizárja a felnőtteket a maga kis világából. Később fel
serdülve valóban menekül: bandába, kábulatba, stréberségbe, elsietett párkapcsolatba, mert otthon nem
bírja a légkört.
A család légköre (a gyermek lelki környezete) a há
zaspár egymással való kapcsolatán múlik elsősorban. A
házassággondozás preventív gyermekvédelem.
2. Fontosság
Egészséges családban a gyermek spontán átéli azt,
hogy ő fontos. Hiszen a szülei, a nagyszülők, sőt a
család barátai minden fejlődési vívmányát észreve
szik és értékelik: „Már feláll!”, „Már szavakat for
mál!”, „Már énekel!” stb. És ami még nagyon fon
tos: a szülőknek van rá idejük. A saját személyének
fontosságát átélő gyermek juthat el egészséges önér
tékelésre. (Néhány kollégámmal ellentétben nem azt
gondolom, hogy a gyermeknek pozitív önértékelésre
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van szüksége, hanem arról vagyok meggyőződve,
hogy reális önértékelésre kell jutnia. Aki úgy ismeri
fel a képességeit, hogy közben a hátrányainak - eset
leges fogyatékának - is tudatában van, több eséllyel
válik harmonikus személyiséggé, mint az, aki a hát
rányairól nem vesz tudom ást és túlkompenzálja azo
kat.)
3. Értékek
Döntéseink sorozatát - életvezetésünket - érték
rendünk határozza meg. K orunk fogyasztói érték
rendje önző embereket produkál. Jézus a Hegyi Be
szédben a múlandó értékekkel (amiket megrághat a
moly, megemészthet a rozsda, ellophatják a tolvajok)
a maradandó mennyei kincseket állítja szembe. A
gyermek önkéntelenül is átveszi szülei értékrendjét,
hiszen tapasztalja, hogy a szülei mire képesek időt
és energiát, esetleg pénzt áldozni, hogy mi ér nekik
többet: az együtt töltött idő vagy a még több anyagi
haszon, hogy Kőmíves Kelemen módjára feláldozzáke egymást „fél véka ezüstért, vél véka aranyért. ”
4. Magatartási és kommunikációs minták
A szülők közti kapcsolat minőségét (szerelmet, meg
becsülést, barátságot, vagy éppen kihűlt érzelmeket és
ellenségeskedést) egymással szemben megnyilvánuló
magatartásuk és a kommunikáció sokféle módja - az
arckifejezéstől a szavakig —félreérthetetlenül közli a
gyermekkel. Mindez mintául is szolgál számára későbbi
társas viselkedéséhez. Ha jó a szülői minta, várható nála
is később a szocializált magatartás. Ha túlnyomórészt
közönyt vagy ellenségeskedést kifejező kommunikációs
mintákat kap, nehézségei lesznek bensőséges kapcsola
tok ápolásában.
Milyenek a mai családok? Milyenek a mai (egyre
csökkenő számú) házasságok? Sittel töm ött talajhoz
hasonlítanak, vagy még azt is leöntötték betonnal?
Nagyon remélem, hogy vannak még élettel benőtt szi
getek, és ezek területe növelhető.
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a mai gyere
kek egyre növekvő mértékben családon kívüli ténye
zők hatása alatt állnak: tápsókat vagy mérgeket a mé
dián keresztül szívnak magukba.
Az árva gyerekek közé a szülők nélkül felnövőkön
kívül még sokan besorolhatók. A „klasszikus eset” ter
mészetesen ő, a nevelőotthon lakója.

A nevelőotthon lakója

Van ugyan „Kati néni”, „Józsi bácsi”, vannak fel
ügyelők, nevelők, nevelőtanárok, néha kedvesek, néha
gorombák, néha türelmesek, néha idegesek. Csak az a
baj, hogy mindig jönnek-mennek, elmennek, kiszámít
hatatlanok. Egyszer az egyik megm utatta a gyerekéről
készült fényképalbumot, kisbaba korától mostanig,
amikor már tíz éves. Ekkor ő, a „klasszikus eset”, fúrcsán érezte magát, mert neki nincsenek fényképei kicsi
koráról. Most ő is éppen tíz éves (ezt mondják a felnőt
tek), de most olyan érzése van, mintha ő eddig nem is
lett volna.
Az is árva, aki otthon alszik, de nem otthon él. A
szülőknek nincs idejük vele foglalkozni. „Otthona” az
utca, a játszótér, „családja” a hozzá hasonló sodródók
közössége.

O tthona az u tc a ...”
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A szüleivel együtt élő árva testi és lelki pótszerek
kel próbálja feltölteni üres szeretet-tartályát.

Az azonos nemű pár által nevelt gyermek

Sajnos csak későn jön rá (vagy soha rá se jön), hogy
a pótszerek nem csillapítják szeretet-éhségét. A könnyű
ség, a telítettség, az izgalom vagy akár az eufória érzése
csak boldogság-illúzió.
A válási árva néha azt éli át, hogy ádáz harcok szín
terén él.

Válási árva

A küzdelem állítólag „érte” folyik, de közben ő vá
lik a legnagyobb vesztessé, mert odalett a biztonsága.
Az azonos nemű pár által nevelt gyermek talán jól
érzi magát. Két „apukája” vagy két „anyukája” van,
akik gondoskodnak róla és „szeretettel” veszik körül.
Valóban szeretetben részesül ez a gyerek? „Szülei” azért
fogadták magukhoz, m ert nekik is joguk van gyer
meket birtokolni és nevelni. („A szeretet nem keresi a
maga hasznát” — lK or 13, 5). Ennek a gyereknek a
pszichoszexuális fejlődését a homoerotikus minták ha
tározzák meg, ezért szükségszerűen ő is homoszexuá
lissá fejlődik.

Az élettársi kapcsolatban (vagyis a „majdnem”-házasságban) született gyermek helyzete sem optimális.

Szülei kapcsolatából nemcsak az egymás iránti el
kötelezettség hiányzik, hanem a kölcsönös bizalom is.
Vagy egymásban, vagy saját magukban nem bíznak
eléggé, amikor a házasságkötés elmulasztásával szaba
don hagyják maguk számára a „menekülési utat” arra
az esetre, ha mégsem jönnének ki egymással. Ahol nincs
bizalom, ott biztonság sincs. A „majdnem” azt jelenti,
hogy „nem”. Aki a vonatot „majdnem” elérte, az le
késte.
A csonka családban felnövő gyermek is súlyosan
hátrányos helyzetű —férj nélküli anyja (vagy némely
esetben feleség nélkül maradt apja) hősies erőfeszítései
ellenére.
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Csonka család

A gyermek hátrányos helyzetét nemcsak a nemi sze
repminták hiánya okozza, hanem az is, hogy a szülő
pár „fele” kétszeres idő- és energiaráfordítással kényte
len élni, és így természetesen kevesebb jut a figyelmes
szeretetből a gyereknek.
Valódi védelmet és biztonságot a teljes szülőpár csa
ládja nyújt —a Teremtő eredeti tervének megfelelően.

Apa és anya természetesen nem egyformák. De ép
pen ez a különbözőség vezet az egységhez, a gyermek
számára pedig a biztonsághoz, megfelelő szerep-, vi
selkedési és kommunikációs mintákhoz.
Káros sugárzások ellen megvéd minket az ózon
pajzs. Sajnos napjainkban ez a pajzs sérült, töredezett
és lyukas, nem biztosítja számunkra a teljes védelmet.
Vannak ártalmas lelki hatások is, mint a krimi, a hor
ror, a pornó, a sci-fi és az okkultizmus. Ellenük a ke
resztyén család védőpajzsa véd a leghatékonyabban, ahol
Jézus Krisztus áll a középpontban. Az Ő jelenlétében
biztonságban lehetünk, testté-létele arról győz meg,
hogy fontosak vagyunk számára, Ö közvetít számunkra
maradandó értékrendet, az O élete nyújt megfelelő ma
gatartási és kommunikációs mintákat.
A fentiekből végezetül az alábbi konklúziók von
hatók le: társadalmunkban helyre kell állítani a házas
ság és a család értékét; családszerűvé kell tenni az in
tézményes nevelést.

A teljes család
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Az esetmegbeszélések helye és szerepe a család
és az iskola kapcsolatrendszerében
Császár Cirill

magyar társadalomban az 1980-as évek kö
zepétől erőteljes átalakulás indult el, amely
természetesen nem hagyta érintetlenül az ok
tatás intézményeit. Elindult a reformok sokasága,
amelyek azóta is szüntelen dinamizmussal és a fo
lyamatos változtatás igényével ostorozzák az iskolák
pedagógusait, vezetőit. Új iskolarendszerek, iskola
típusok jöttek létre, átalakultak az oktatott tantár
gyak, tartalm ak.
Természetesen a társadalmi változások a családo
kat sem hagyták érintetlenül. A rendszerváltástól
függetlenül a szülő-gyermek kapcsolat átalakulóban
van. A hagyományos tekintélyelvre épülő (főleg az
apa m egkérdőjelezhetetlen szerepére hagyatkozó)
családmodell helyébe fokozatosan a „racionális p a rt
nerség” lép.
Mit értek „racionális partnerségen”?
A gyermek részese azoknak a döntéseknek, ame
lyek róla is szólnak, a szülőkkel közösen megbeszé
lik, mi történik a családban és vele (kistestvér szüle
tése, takarékoskodni kell a családnak stb.), ennek
eredményeként nem csupán „végrehajtója”, hanem
együttérző, tudatos résztvevője a folyamatoknak.
Sajnos éppen a csonkacsaládok arányának növe
kedésével, de attól függetlenül is egyre több olyan
esettel találkozunk, ahol a tudatos nevelésnek nyo
m át sem fedezhetjük fel. Durvaság, értelmetlen szi
gor vagy túlzott engedékenység egyaránt fellelhető.
Természetesen tovább árnyalhatnánk a családok
oldaláról a képet olyan tényezők bevonásával, m int
a szociális bizonytalanság, növekvő munkanélküliség,
a média negatív kisugárzása és egyéb közismert ne
gatív tényezők hatásának vizsgálata.
Vajon az új kihívásokra hogyan reagáltak
tanintézm ényeink, eszköztáruk hogyan alkal
m azkodott a mai körülményekhez?
- A XX. századra talán általánosan kimondható
—egy-két évtized kivételével - a közösség általi ne

velés fontossága. Mind az osztályok, de elsősorban a
gyermekszervezetek (cserkészek, úttörők) fontos sze
repet játszottak közvetlenül is a tanulóifjúság neve
lésében. H iányukat, pozitív szerepüket az idősebb
generáció ma is gyakran megfogalmazza.
- Az em lítettek mellé társult a pedagógus meg
kérdőjelezhetetlen tekintélye, amely ritka kivételtől
eltekintve az 1990-es évekig meghatározó tényezője
volt pedagógiánknak.
- A családok elfogadták az iskola szakmai hozzá
értését, kinyilatkoztatását; az óvodát és az első osz
tályt követő években csak a továbbtanulás periódu
sában vált intenzívebbé a családok és az iskola
kapcsolata.
- Az utóbbi negyven évben a kapcsolattartás formalizálódott. A család-iskola kapcsolat többnyire a
szülői értekezletekre és fogadóórákra korlátozódik.
Az előbbi általában az osztályközösség, az iskola ál
talános elvárásaival és általános pedagógiai vonatko
zásokkal foglalkozott, míg a fogadóórák hívatottak
arra, hogy a szülő és pedagógus között a gyermek
teljesítm ényéről, neveltségi helyzetéről, esetleges
problémáiról információt cseréljenek.
- Ismerjük azokat a tényezőket, melyek m iatt elő
ször főleg a rosszul teljesítő gyermekek szülei távo
lodtak el a lehetőségtől, majd a fokozatos leépülés
eredménye, hogy három-négy órában „elintézhetővé”
vált egy 20-30 fős osztály valamennyi tanulójának
tantárgyankénti értékelése.
- Azok a családok, akik az óvodában és az általá
nos iskola első-második osztályában szinte napi kap
csolatban álltak gyermekük óvónőjével, tanítójával,
később fokozatosan eltávolodnak.
- A teljes képhez term észetesen az is hozzátar
tozik, hogy a rendszerváltást közvetlen megelőző
években és azt követően - látva a feszítő gondo
kat - szám talan intézm ény keresi a megoldási le
hetőséget, és a k ap cso lattartásra újabb és újabb
sikeres alte rn a tív á t m unkál ki, am elynek egyik
eredm énye többek között az, hogy az esetmegbe
szélések pedagógiai jelentőségéről, megoldási m ódo
zatairól beszélhetünk.

C s a l á d és is k o l a

Miért kell más stratégia az iskolai nevelésben?

Az esetmegbeszélés lényege, célja

- Sokan minősítik a fegyelmezett gyermekközössé
get „jól neveltnek”, az ilyen iskolák többnyire színvo
nalas, eredményes intézmények. Ez esetben a nevelés
nek csaknem szinonimája a fegyelmezés.
Hátránya, hogy általában csökken a tanulói kreati
vitás, szűkül a tehetséggondozás lehetősége, mivel több
nyire a tantárgy-centrikusság a jellemző.
Gondoljuk át! Az a tanuló, aki otthon a családi kör
nyezetben részese a problémák megoldásának, a maga
szintjén befolyásolja a róla szóló döntéseket, itt több
nyire csak jó végrehajtó, „fegyelmezett tanuló”.
- Ugyanakkor előfordul, hogy képességei alapján az
iskolában nem jól teljesít, de az iskolán kívül egy egye
sületben kiválóan sportol, sokat segít leterhelt szülei
nek, és sorolhatnám tovább azokat az érdemeket, am e
lyet az iskola képtelen - inform áció hiányában integrálni a maga elismerő rendszerébe. Milyen siker
élmény jut számára a közepes érdemjegyei mellett? Pe
dig fontos lenne, mert nemcsak a felnőtteknek, hanem
a gyermekeknek is van „munkahelyi közérzete”, amely
akár negatív, akár pozitív irányban jelentősen befolyá
solja teljesítményét, elindítója lehet kedvezőtlen folya
matoknak.
- Többek között ezek azok az attitűdök, amelyek
arra késztetnek bennünket, hogy az individuális nevelés,
a személyre szabott gondoskodás irányába induljunk el.
Ennek nélkülözhetetlen feltétele az intimitás és a
partnerség. Partnerség a gyermekkel és a családokkal.
Természetesen ez más pedagógiai megközelítést, és saj
nos azt sem titkolhatjuk, hogy sokkal több ráfordított
időt igényel.
Amikor az iskolai erőszakról, durva beszédről, ká
ros szenvedélyek terjedéséről hallunk, amikor magunk
is szembesülünk vele, már gyakran tehetetlenek va
gyunk. Megszabadulni akarunk a renitens tanulótól,
úgymond a „többiek védelmében”.
Ugyanakkor tudjuk, hogy volt korábban egy pont
- talán hónapokkal ezelőtt - , ha akkor látjuk a kedve
zőtlen folyamatot, és a családdal összefogunk, minden
megelőzhettünk volna.
Ahogy az egészségügyben, a gazdasági életben egyre
nagyobb jelentősége van a prevenciónak, úgy a nevelés sem
nélkülözheti a megelőzést, mint fogalmi kategóriát.
Ennek is egy lehetséges változata az estmegbeszélés,
melynek gyakorlatát —eddigi tapasztalataim alapján a
teljesség igénye nélkül - szeretném összegezni.

- Legfőbb feladata a pedagógiai ráhatás folyamatos
ságának biztosítása, sikerek és kudarcok közös feldol
gozása. A család és az iskola együttműködésének fon
tos színtere, melynek segítségével:
• összehangolják nevelési felfogásukat, módsze
reiket;
• folyamatosan információt cserélnek;
• közösen értékelik az elmúlt időszak eseményeit;
• meghatározzák a további teendőket;
• elősegíti a gyermek (a tanítvány) motiváltságát;
• bővítik a családok pedagógiai eszköztárát.
A felsorolt célok nem tükröznek fontossági sorrendet,
hiszen a kialakult helyzettől függően más és más fon
tossági sorrend indokolt.
- Az estmegbeszélés nem spontán beszélgetések so
rozata, e vonatkozásban nem kötetlen műfaj.
• Tudatos, tervszerű munkát, felkészülést, előze
tes tájékozódást, tájékoztatást igényel.
• Szervezője, lebonyolítója alapvetően az osztály
főnök.
• Résztvevői: szülők, tanuló, osztályfőnök, indo
kolt esetben (kiemelkedő siker, vagy fegyelme
zetlenség, a tanulm ányi eredmény látványo
javulása, romlása) szaktanár, az iskolavezetés
képviselője, vagy a gyermek foglalkoztatásában
érintett külső személy (edző, klubvezető stb.).
Természetesen előfordulhat előre nem tervezett problé
mák, felvetések megvitatásának igénye, melyet célszerű
megbeszélésünk végén áttekinteni nem veszélyeztetve
ezzel a korábban eltervezett feladatokat.
Jelentős előnye az így szervezett megbeszélésnek, hogy
mindenki felkészülten érkezhet, nincs folyosói várako
zás, m int a fogadóórákon, célirányos, több kolléga
összegzett véleményét képviseli, a dialógus a leginkább
érintett személy, a gyermek bevonásával történik.
Mi a „szereposztás”? Mikor, milyen rendsze
rességgel alkalmazzuk az esetmegbeszélést?
M ielőtt hozzákezdenénk az esetmegbeszélések is
kolai bevezetéséhez, érdemes az új eszközt valami
lyen formában legitimálni. Szükséges, hogy az isko
lavezetés az éves m unkaterv részének tekintse, így a
m unkaterv elfogadása kapcsán valamennyi érintett

C s a l á d é s is k o l a

fórum (nevelőtestület, szülői választmány, diákönkor
mányzat esetleg más véleményező testület) javasolja,
elfogadja bevezetését.
Eddigi tapasztalataink alapján a szülők döntő több
sége örömmel fogadja az új pedagógiai eszközt, a ne
velőtestületek véleménye általában jobban megoszlik a
megbeszéléssel járó többletfeladatok miatt. Különösen
- a rendszer kialakításának periódusában —az osztályfőnökök munkája növekszik meg számottevően.
Hogyan indítsuk?
Legszerencsésebb felmenő rendszerben elindítani, nem lé
nyeges, hogy az évfolyam valamennyi osztálya egyszerre
vezesse be. Esetenként a lépcsőzetes indítás —a várható
kedvező fogadtatás következtében — a „kirekesztett”
szülői oldal sürgetését váltja ki, ami mindenképpen ked
vező a továbbiakat tekintve.
Legkorábban a harmadik évfolyamtól érdemes in
dítani, addigra elvárható, hogy tanítványaink reális ön
képpel, önértékeléssel rendelkeznek (első osztálytól
tervszerűen beépítendő, folyamatos fejlesztést igénylő
feladat), amely fontos feltétele az esetmegbeszélésnek,
de természetesen a pedagógiai szakaszhatárokon bár
hol elkezdhető.
A bevezetés további fontos eleme a szülők és pedagógu
sok tájékoztatása, felkészítése. Tisztázni kell a szülőkkel az
ő szerepvállalásukat. Fontos, hogy valamilyen formá
ban ők is felkészülten érkezzenek a beszélgetésre, ugyan
akkor ügyeljenek arra, hogy ez alkalommal gyermekük
legyen a „főszereplő”. Ne ítélkezzen, ne szégyenítse
meg, ne beszéljen gyermeke helyett, bátorítsa őt, bíz
tassa, hogy ebben a körben mindenki a javát akarja.
A tapasztalat alapján legtöbben az első alkalmat
követően érzik helyüket, szerepüket, ritkán van szük
ség további négyszemközti beszélgetésre.
A z osztályfőnöknek lényegében moderátori szerepet kell
vállalnia, irányítani, beszéltetni a résztvevőket elsősor
ban tanítványát. A felkészülése során szerzett tájéko
zottsága következtében segítse az eszmecserét, zárja le,
összegezze az elhangzott gondolatokat.
Ügyeljen a légkörre, oldja a természetes feszültsé
get, derűt, jókedvet sugározzon, még azon esetekben
is amikor a megbeszélés témája nem adna rá okot.

szervezzünk ilyen módon találkozót a családokkal. A
kellő megalapozottság, az elegendő tapasztalat és in
formáció miatt az első alkalommal novemberben (ter
mészetesen egyénre szabott kivételek ezúton is lehet
nek), a második alkalmat az eddigi gyakorlat szerint
április végére tervezzük.
Soron kívüli lehetőséget szülő, tanuló, pedagógus
egyaránt kérhet!
Fontos, hogy a beszélgetés ütemezése előre ter
vezett módon történjen, egy délutánra egy esetleg
két találkozót szervezzünk, melynek időtartam a fél
és egy óra között tervezhető problémáktól és korosz
tálytól függően.
H a lehetséges kerüljük a „konferencia jelleget”,
több személyt csak abban az esetben hívjunk adott
napirendi pontra, ha annak inkább elismerő, kitün
tető szerepe van.
Milyenek legyenek a körülmények?
Az estmegbeszélés fontosabb fázisai

Csak látszólag elhanyagolható szempont, hogy hol,
milyen körülmények között zajlik a beszélgetés. Ha a
tanuló döntési kompetenciája lenne a kérdés megvála
szolása, minden bizonnyal nem rendezné az igazgatói
irodában, a tanári szobában, és csak végső esetben a saját
osztálytermében.
A terem nagyságát 3-4 főhöz érdemes méretezni,
melyben úgy helyezzük el a bútorzatot, hogy az egyen
rangú felek jelenlétét deklarálja, de lehetőség szerint
adjon jegyzetelési lehetőséget a két felnőtt számára.
Nem zárható ki az a megoldás sem, hogy a színhelyét
a család otthona adja, de több egymást követő beszél
getésnél ez szervezési kellemetlenséget okozhat a pe
dagógus számára.
Korábban szóltam arról, hogy a szülőknek is bizto
sítani kell a lehetőséget arra, hogy felkészülten vegye
nek részt a megbeszélésen. Ennek érdekében kívána
tos, hogy az októberben közzétett ütemezésen túl (az
egész osztályra vonatkozó), a találkozás előtt legalább
két héttel, kapjon a család „hivatalos” meghívót feltün
tetve azokat a témaköröket, melyben tájékozódni kí
ván az iskola.
Az első alkalom a leggondosabb előkészítés mellett
sem biztos, hogy a beszélgetés az eltervezettek szerint
Egy tanévben hány alkalommal?
zajlik. Segíthetjük sikerességet azzal, hogy olyan téma
körrel nyitunk, amelyben egyértelműen jól teljesít ta
A tanév során általában két, esetleg három alka nítványunk, melyről örömmel szól, melytől szülőnek és
lommal —a gyermekközösség nagyságától függően — gyermeknek egyaránt oldódik a szorongása.
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Az osztályfőnöknek a moderátori feladata lényege
sen nehezebb akkor, ha a beszélgetés gyengébb tanul
mányi teljesítményről, vagy magatartásbéli problémá
ról szól, és azt szeretnénk elérni, hogy tanítványunk
azonosuljon a problémával, és ennek eredményeként a
megoldáshoz aktív módon hozzájáruljon.
A moderátorok leggyakrabban az alábbi sémát al
kalmazzák:
A probléma exponálása
Úgy tapasztaltuk, hogy ... tantárgyból a tavalyi
évhez viszonyítva romlott a teljesítményed.
Azonosulás (vagy más álláspont megfogalmazása)
Egyetértesz-e ezzel a véleménnyel?
Problémafeltárás
Milyen elképzelésed van, hol kellene változtatnod?
Feladatvállalás
Szüléiddel együtt szeretnénk, ha javítanál ezen a hely
zeten. Az általad elmondott problémák közül melyik meg
szüntetését vállalod? Hogyan szeretnéd megvalósítani?
További együttműködés
Kitől, milyen segítséget vársz, hogy sikeres legyél?
Természetesen ez egy nagyon lecsupaszított, sema
tikus vázlat, amely valójában nem öt, hanem hat fázis
ból áll, ugyanis az elkövetkező esetmegbeszélés egyik
fontos feladata lesz annak ellenőrzése, hogy mi való
sult meg a vállalt feladatokból. A „köztes időben” a fo
lyamatellenőrzésben viszont a szülőknek lesz fontos fel
adata, akik a hallottak ismeretében remélhetőleg
együttműködő partnereink lesznek, és esetleges gon
dok esetén —az előzmények ismeretében - konkrét se
gítséget tudnak kérni a pedagógusoktól.
A legfontosabb mozzanat
Mielőtt elköszönnénk egymástól rendkívül fontos,
hogy összegezzük a legfontosabb közös teendőinket.
- Lehetőség szerint néhány mondatban foglaljuk
össze írásban azokat a fontos döntéseket, megállapo
dásokat, melynek teljesüléséről a legközelebbi találko
zásunk alkalmával tanítványunk beszámol.
- Ha lehet egy kis „szertartással” is aláhúzzuk je
lentőségét. Különösen általános iskolás korosztályban
bevált módszer, jó eredménnyel alkalmazható.
Például:
Osztályfőnök: „Gábor! Megkérünk arra, hogy azt
a három feladatot, amit annak érdekében vállaltál, hogy
[...}, légy szíves erre a papírra leírni.”

Miután sikeresen megtörtént, lemásoljuk a lapot két
példányban, dátummal látjuk el és elmondjuk, hogy
tulajdonképpen ez egy szerződés, amelyet a résztvevő
felek te, szüleid és én aláírásunkkal hitelesítünk azért,
hogy legközelebbi találkozásunkkor elsőként az általad
vállalt feladatok teljesüléséről beszélgethessünk.
Elsőként Gábort kérjük meg, hogy kézjegyével el
lássa az emlékeztetőt, majd szüleit.
Rendkívül izgalmas pedagógiai élmény, ami ekkor
lejátszódik szülő és gyermeke közt.
Sok tanuló számára ez az első „hivatalos aláírás”, ami
még inkább fokozza a helyzet jelentőségét.
Amikor átadjuk tanítványunknak és szüleinek a
„hivatalos iratot”, kérjük meg, hogy Gábor szobájában
jól látható helyre függesszék ki „szerződésünket”.
Végső eredm ényként, többnyire olyan motivált
helyzet jön létre, mely a napi rohanás mellett a szülő
ket is arra készteti, hogy folyamatosan tájékozódjanak
gyermekük teljesítményéről.
Mi a „hozadéka”?
- Az estmegbeszélés a család és iskola pedagógiai
együttműködésének csak egy lehetséges szegmense, ön
magában nem váltja meg a világot, de elindíthat egy
olyan folyamatot, melynek eredményeként szinte láncreakciószerűen fokozatosan átalakul az adott oktatási
intézmény pedagógiai szemlélete, eszköztára.
- A szülők és az iskola közös erőfeszítésének ered
ményeként a kedvező folyamatok megerősítést, elismerést
nyernek, megelőzhetjük a negatív tendenciák kiteljesedé
sét, illetve tanítványunk aktív közreműködésével foko
zatosan megszüntethetjük az iskolai kudarcot kiváltó
okokat.
- Eredményes, kiterjedt alkalmazása esetén család
és iskola kölcsönösen másként vélekedik egymásról. Nö
vekszik az intézmény pedagógiai elismertsége, amely a
későbbiekben akár pozitív beiskolázási tényezőként is
megjelenhet. A szülők segítő partnerei lesznek peda
gógiai munkánknak, viszonosságként azzal az örömteli
élménnyel „ajándékozzuk” meg őket, hogy sikeres szü
lőkké váltak, gyermekük jól teljesít, örömmel megy is
kolába.
A tantárgyakon alapuló képzés, értékelés mellett
általánosabb emberi értékek, iskolarendszeren kívüli si
kerek, teljesítmények is elismerésre kerülnek, harmo
nikusabb, humánusabb kapcsolat alakul ki gyermek,
szülő és pedagógus közt.
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Értékorientáció és hit
Hadhdziné Péter Agnes

„Mert ahol a te kincsed, ott van a te szíved”
(Máté 6, 21.; Lukács 12, 34.)
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában ifjúságvédelmi felelősként személyiségfejlesztést, tanács
adást, krízisintervenciót végzek. Munkám során gyakran találkozók kétségbeesett diákokkal, akiket a pályaválasztás bizonytalansága és jövőjükkel kapcsolatos félelmek gyötörnek. Hitük mélysége, személyiségük érettsége
f i
mellett is azt tapasztaltam, nagyon sokszor nem tudják eldönteni, hogy mi is a fontos.
így került sor 2006-ban erre a vizsgálatra, amely a serdülő korosztály értékeivel, jövőbeli céljaival kapcsolatos.
A viselkedés vezérléséért két, alapvetően különböző motivációs rendszer felel. A külső megerősítőkre, jutalmakra
és dicséretre épülő motivációs rendszerből származó anyagelvűség, és a kapcsolati értékek, amely gyűjtőfogalom: ép
pen úgy része a cselekvésben rejlő öröm, a belsőleg motivált élményekből származó autonómia, mint maguk a kapcso
latban megtapasztalható értékek (pl. a valahová tartozás érzése, a hűség, a szeretet). Ezek olyan értékek, amelyek mint
hosszú távú életcélok vagy aspirációk meghatározzák életünk minőségét, befolyásolják választásainkat, döntéseinket,
és ezeken keresztül az egészségünkre is hatnak. Mindezeket mélyen átitatja, hogy milyen hittel, esetleg milyen hiedel
mekkel gondolkodunk. Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy a vallásosságon kívül mely egyéb tényezők (a
statisztika ezt változóknak nevezi) és hogyan befolyásolják választásaikat, valamint azt, hogy választásaiknak milyen
következményei lehetnek. Néhány összefüggésre fény derült ugyan, de annál is több további kérdés merült fel, ami
újabb kutatás témája lehetne.
A vizsgálatban középiskolások, zömében a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának diákjai vettek részt
(a részletes vizsgálat megtalálható a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében Érték és viselkedés című szakdolgoza
tomban).
Boldogság és kultúra
Vajon miért gondolják sokan, ha meglenne még ez vagy az, akkor megoldódnának a gondjaik, boldogabbak lenné
nek? Pedig a magyar is jóléti társadalomnak számít az egy főre eső nemzeti jövedelem és egyéb javak birtoklása alapján
(pl. tiszta, korlátlanul fogyasztható ivóvíz, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférés), mégis panaszkodunk;
nő a mentális megbetegedések száma és nem vagyunk boldogabbak, mint évekkel előbb. A fogyasztásba menekülés
jelenségét nemcsak a 20. századból kiábrándult tömegek kapcsán írták le sokan, sajnos ma, a 21. században is folytatódik
ez a jelenség, fiataljaink pedig nyakig benne vannak.
A szaporodó bevásárlóközpontok egyre kíméletlenebből csalogatják „jobbnál jobb” ajánlataikkal a lemaradni nem
akarókat. (így lesz sokszor az Adventbői és a Karácsonyból szorongás és aggodalom.) Mégis, évről-évre hagyjuk ma
gunkat megvesztegetni.
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a
leikéért?" (Máté 16, 26.)
A Biblia lassan 2000 éve inti olvasóit a világ hiábavalóságainak elkerülésére, belső értékeinek kimunkálására, talen
tumának csiszolására. (I. Kor 12, 4-10.) A Szentírást nem ismerő társaink is találkoznak a népmesék, mítoszok, legen
dák hőseivel és esendő alakjaival, akik próbatételeken keresztül találják meg a boldogságot, szemben azokkal, akik a
szemfényvesztő világ csapdáiba estek.
Dosztojevszkij egyik fiatal hőse például Rothschild akar lenni, olyan mérhetetlen vagyon ura, amely biztosítja sze
mélyes szabadságát, függetlenségét, a milliókból fakadó hatalom boldogító tudatát. Vállalkozása törvényszerűen zsák
utcába jut.
A mai ember prototípusa sem új jelenség. Goethe Faustjához hasonló, aki azzal a feltétellel kap hatalmat az ördög
től, hogy soha nem lesz elégedett azzal, amije éppen van.
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A Szentírás Istentől ihletett kijelentéseit a 20. században tudományos eszközökkel próbálták bizonyítani.
A humanisztikusok, az egzisztencialisták egybehangzóan a személyiségen belül, illetve közös szellemi tér
ben tételezik fel a boldogság megtalálásának a kulcsát. A jól működés és ezzel együtt a harmonikus, integ
rált személyiség fogalma nemcsak a boldog élet lehetőségét rejti, hanem sokszor az egészség fenntartását és
visszaállítását is.
Századunk nagy pszichológusai, C. G. Jung a személyen belül, V Franki a személyen kívül tételezi fel
azt a szellemi tudattalant, ahol az alapvető emberi értékek nyugszanak. Ezek megtapasztalásának hiányá
ban jog áll az erkölcs helyett, technikai tudás a művészet és az ihlet helyett, érdekszövetség a szeretet he
lyett. Hangsúlyozzák a belülről fakadó, az énen túlm utató, a transzcendencia mélységeit és magasságait
befogadó célokat, de azt is, hogy mennyire összefonódik a kultúra ezekkel a célokkal és értékekkel.
Szükségletek, motivációk, célok
Nehéz a fenti fogalmakat szétválasztani. A szükségletek motiválják a viselkedést, és a lelki fejlődés érdekében ki
akarnak elégülni. Nincs ugyan teljes megegyezés a kutatók között, de az alábbi öt szükségletcsoport többé-kevésbé
lefedi a személyiséget és egyben azokat a lehetséges változókat (befolyásoló tényezőket) is kijelöli, amelyek értékeinket,
céljainkat meghatározza:
- a testi és lelki biztonság, valamint a létfenntartás szükségletei;
- kompetencia, hatékonyság és önbecsülési szükséglet;
- kapcsolati szükséglet;
- autonómia és autentikusság, azaz hitelesség szükséglet;
- transzcendencia, spirituális szükséglet.
Sikerül-e avagy sikerülhet-e a mi társadalmunknak jó összhangot teremteni pszichológiai szükségletek és az elérhető
lehetőségek között? A világ jóléti társadalmaiban az incentíveket (a környezet motivációs ereje) igyekeznek olyan alap
vető emberi szükségletekkel tálalni, amelyeket amúgy társas kapcsolatainkban, a jól elvégzett munkánkat kísérő kom
petencia- és autonómia érzéseinkben találhatnánk meg. (Szemléltetésül érdemes megnézni néhány reklámot a televízi
óban: pl. a szeretet és a mobiltelefon társítása).
A többre vágyás „szükségletei” nagyon mélyen és dinamikusan fonódnak össze a személyes bizonytalanság
érzéseivel. A „kereskedelmi terápia” a felborult lelki egyensúlyunk kulturálisan szentesített helyreállítási módja,
elvonja figyelmünket a belső ürességtől. Ahogy a gótikus katedrális volt a feudális korszak szimbolikus építménye,
az ipari korszaké a gyár, a mai idők megkülönböztető formái a szórakoztató centrumok, és talán leginkább a
fogyasztás szentélye, a vásárlóközpontok. A plázák zárt és biztonságos univerzumában nincs halál, múlandóság,
csak a hamis örökkévalóság.
/

Érték és szocializáció, avagy hogyan alakul ki az érték
A személyiség azoknak a lehetőségeknek megfelelően alakul, amelyeket egy adott társadalom nyújt neki.
Ennek függvénye, hogy milyen célokat választunk, és hogy ezek a célok (értékorientációk, aspirációk) hogyan
viszonyulnak lelki jóllétükhöz.1
Az értékátadás folyamata, mely a szocializáció szerves része, a gyermek centrális kapcsolataiban (anya, apa)
létrejövő minősítések sorozata. E minősítések egyben kifejezik és képviselik az adott közösség gondolkodásmód
ját, értékfelfogását. A szocializációban tehát el kell sajátítani az adott viselkedésformát, amelynek része az a „mi
nősített” gondolkodásforma is, amely egyben szabályozója a szocializációs folyamatoknak. Ennek útja és formája
más és más lehet családonként, közösségenként és kultúránként.

1 A későbbiekben én is használom majd a „jóllét” és „jólét” fogalmát, ám ezek nem azonos fogalmak. Az előbbi a fizikai-lelki értelem
ben vett pozitív közérzetre utal, az utóbbi viszont kizárólag a kedvező anyagi helyzetre.
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Az értékek kialakulása, érvényesülése és megértése időben és térben persze kiterjedtebb, semmint kizárólag a korai
gyerekkorra szűkíthetnénk. A társadalmi tájékozottságot és érettséget, kompetenciákat serdülő és ifjúkorban szerezzük
meg. A középiskolások „társadalomismeret” tantárgya éppen ezt a lehetőséget igyekszik kihasználni.
Egészség, értékek, célok
Kutatások bizonyítják, hogy az emberi kapcsolatok minősége befolyásolja leginkább az egészségi állapotot. Szoro
sabb, közvetlenebb, jobb kapcsolatok (kapcsolati tőke = social Capital) egészségesebb állapottal jár.
Természetesen a létfenntartáshoz szükséges materiális alapok is fontosak, bár az alacsony szocioökonomiai státusz
(SOS) és a magasabb halálozási arány együtt járásában a SOS (jövedelem, lakás és életkörülmények, társadalmi pozíció)
relatív helyzete a megbetegítő, nem pedig az abszolút értelemben vett állapot. (Az összefüggés azonban többszintű, a
valóban szegény, kilátástalan és kiszolgáltatott embereknél természetes, ha anyagi javakra vágyik és több hatalomra.)
Mindezek mellett szükséges az önmegvalósítás, az értelemkeresés, az önazonosság is az optimális pszichikai élethez.
A személyes célok olyan „individuális beruházásokként” jellemezhetők, amelyek az egyéni szándékot és a személy iden
titását biztosítják, és értelmezési keretet adnak a mindennapokhoz. Céljaink milyensége, egymáshoz való viszonya te
hát szorosan kötődik működésünk minőségéhez, így a személyes jólléthez, mely magába foglalja az egészséget és a
betegséget is.
Sheldon és Kasser az egészséges személyeket úgy jellemzi a célok szempontjából, hogy azok alapvetően olyan célo
kat választanak, és olyanokért küzdenek, amelyekkel az autonómia, a kompetencia és a másokhoz való kapcsolat pszi
chológiai szükségleteit elégítik ki. Sheldon elnevezésében ez az önmagunkkal való összhang a self-concordance.
A W H O egészségdefiníciójában az egészség aspektusai között ott van a fizikai egészségen túl, a pszichológiai egészség,
és a spirituális egészség is. Ez utóbbihoz tartozik a lét céljának, a transzcendenciának, a szeretetnek, az önmagunkon
túli érdeklődésnek, az önzetlenségnek a megvalósítása (self-transcendence).
A vizsgálatban felhasznált változók
Aspirációk
Tim Kasser Amerikában élő, magyar származású kutató Richard Ryan-nel dolgozta ki az Aspirációs kérdőívet, amelyben
különböző lehetséges céllal kapcsolatosan kérik ki a kísérleti személyek véleményét. Vizsgálataik eredménye szerint
azoknak az embereknek, akik nagy becsben tartják a jómódot és az anyagi javakat, nem olyan jó a testi-lelki közérzetük,
mint azoknak, akiket kevésbé vonzanak ilyen anyagias célok.
Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a két alapvetően elkülöníthető értékorientációt anyagiasságnak illetve
kapcsolati értékeknek fogom nevezni.
A z anyagiasság (materialista érték, extrinzik motiváció, anyagias értékorientáció) a pénzügyi sikerek, anyagi javak, a
külső vonzerő és a hírnév fogalmait takarja.
A kapcsolati értékek ezzel szemben a személyes fejlődés, növekedés, az autonómia, az intimitás, jó kapcsolatok és a
társadalomhoz való hozzájárulás értékeit jelenti. Nevezik még intrinzik motivációnak, belső céloknak. (A későbbiek
ben ezeket szinonim fogalmakként használom.)
A két erő együtt, egymásnak feszülve hozza létre az orientációt mint vektoriális eredő irányt. Az anyagias értékek
túlsúlya és a belülről fakadó szükségletek elcsökevényesedése, vagy kielégítetlensége együtt járulnak hozzá a lelki prob
lémákhoz és életvezetési hibákhoz.
Anyagiasság
Kimutatták, hogy az anyagiasság kortól, nemtől és SÖS- tői függetlenül pozitív összefüggésben van a viselkedésza
varokkal, a nárcizmussal mint személyiségzavarral, a szerhasználat és abúzus mértékével. Fogékonyabbak a társadalmi
és gazdasági helyzet (presztízs) jelzéseire (extrinzik motiváció!), miáltal a jelenlegi és a sóvárgott idea közötti szakadék
nő, nem elégülnek ki a kompetencia és az önbecsülés értékei.
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Az anyagiasság szorosan korrelál a tévénézés tartalmával, bizonyos lapok, magazinok olvasásával. Ezek túlideali
zált, a valóságtól elszakadt, eszményi vonásokkal ruházzák fel a bemutatott figurákat, hibás mintát kínálva önma
gunkra és másokra vonatkozóan.
Kapcsolataikra jellemző, hogy rövidebbek, sivárabbak, kizsákmányoltnak érzik magukat. Beilleszkedési zavarok
kal, az elidegenedés érzésével küszködnek. Menekülnek az intimitás elől, gyakrabban élnek át bizonytalanságot, bizal
matlanságot, önbecsülésük feltételes, a külső elvárások teljesítésének függvénye. Hajlamosak a tárgyiasításra, ami ke
vesebb empátiával, kevesebb nagyvonalúsággal jár.
Háttértényezőit a társadalom és a kultúra sajátosságaiban, a családban és ezek kombinációiban kereshetjük. A
média, a piacmozgatók üzenetei beépülnek hiedelemrendszerünkbe, amelyek külső megerősítőként befolyásolják érté
keinket. Az egyéni sérülékenységet növeli, ha az anya kevésbé gondoskodó (a lelki biztonság sérül, ami primitív meg
küzdési stratégiákhoz vezet), ha a szülők materiális célokat követnek, ha nagy a társadalmi-gazdasági lemaradás. Mindezek
bizonytalanságérzéssel járnak, ezért fogékonyabbak lesznek a fogyasztói üzenetekre (amelyek éppen ezt a bizonytalan
ságot veszik célba), de emberi kapcsolataikban is kiszolgáltatottabbakká válnak.
A válás, a családok széthullása az érzelmi melegség csökkenésével, a szerethetőségünk megkérdőjelezésével szintén
a bizonytalanságot növeli, és fokozza az anyagi célok felé fordulást.
A vizsgálatban használt konkrét változói:
- pénz, gazdagság, vagyon;
- hírnév, népszerűség;
- imázs, külső vonzerő.
Kapcsolati értékek
A családok széthullása növeli az elidegenedés, a szorongás mint életérzés mértékét. A csoportpszichoterápiák, kom
munikációs elméleti iskolák, a pár és családterápia, a terápiás közösségek száma is emelkedik, amelyek feltárták és
felismerték az őszinte, bensőséges, kreatív emberi kapcsolatok jelentőségét. Gyülekezeteink értéke éppen ezért is felbe
csülhetetlen!
Shalom Schwartz társas értékeknek nevezi a jó szándékot és az egyetemességet, amelyek éppen ellentétes oldalon
állnak a gazdagsággal, a társadalmi elismertséggel, az imázs fenntartásával, a becsvággyal és a sikerességgel. A jó szándék
azt jelenti, hogy megőrizni és növelni azon emberek jóllétét, akikkel az ember gyakran kapcsolatba kerül. Értékei a hűség,
a felelősségvállalás, a megbocsátás, a segítőkészség, az érett szeretet és az igaz barátság. Az egyetemesség értékeinek pedig
a megértés, a tolerancia, a „minden ember és a természet jóllétének a védelme”, társadalmi igazságosság, széles látókör.
Az anyagelvű értékekkel szemben - a fentiek mellett - megtalálható még az önirányítás is, ami a független gon
dolkodást és cselekvést, a választást, az alkotást, a felfedezést tükrözik.
A vizsgálatban használt konkrét változói:
- növekedés, személyes fejlődés;
- intimitás, mély kapcsolatok;
- közösséghez való hozzájárulás.
Spiritualitás
Az anyagelvű és kapcsolati értékekkel összefüggő változók közül kiemelt az önmegvalósítás, személyes fejlődés és a
transzcendencia. Bár a vallásosság és a személyes hit között nem minden szerző tesz egyenlőségjelet, a mi zsidó-keresz
tény kultúrkörünkben a „hit” fogalma mögött gyakran a vallásossággal, sőt a keresztény vallásossággal kapcsolatos
sémáink aktivizálódnak.
„Az ember spirituális, transzcendens, transzperszonális, azaz vallási szükséglete alatt olyan vágyakozást, igényt, keresést érthe
tünk, amely életünk végső kérdéseinek, problémáinak megértésére, megoldására irányul” - írja Sülé Ferenc (lásd fentebb: az ember
alapvető szükségletei).
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Kopp Máriáék átfogó vizs
gálatában szignifikáns (több
mint véletlen) kapcsolat mutat
ható ki a vallásgyakorlás és a testi
lelki egészség között. A vallás
fontossága inkább a spirituális
dimenzió erősségével, míg a val
lásgyakorlás a közösséghez tar
tozással áll kapcsolatban.
A jelen tanulmányban fel
használt Kritika utáni vallásosság
kérdőív előzményei között meg
kell említeni Wulff modelljét (1.
ábra), amelyben két központi di
menzió mentén rendezhető el a
valláshoz való egyéni viszony.
Egyik dimenzió a vallásos reali
tás bevonásának mértékét fejezi
ki, míg a másik dimenzió a val
lásos realitás és a vallásos kije
lentések értelmezésének mód
ját mutatja, azaz a szó szerinti és
a szimbolikus értelmezést. A két
központi dimenzió mentén négy
megközelítésmód és vallásos at
titűd rajzolható meg
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A transzcendens kizárása
1. ábra A K ritik a u tán i vallásos attitű d sk ála elhelyezése
W ulff m od elljéb en (H orváth-Szabó)
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A séma első negyedébe (or
todox) tartozó ortodox vagy fundamentalista módon hívő szó szerint értelmezi és fogadja el a vallásos kijelentéseket.
A második negyedbe (külső kritikai) tartozó egyének vallásosságát a vallásellenesség jellemzi, úgy is tekinthetjük,
mint az ateizmus pozícióját.
A harmadik negyedbe (relativizmus) a transzcendens realitást kizáró, de a vallásos nyelv mitologikus, szimbolikus
természetét felismerő megközelítésmódok tartoznak. Az ide tartozók vallásosságára a reduktív értelmezés jellemző,
vagyis a vallásos valóság nem vallásos változókra való redukálása.
A negyedik negyedbe (második naivitás) tartozó személyek a vallásos realitást és a vallás szimbolikus nyelvét, mito
logikus természetét elfogadva közelítenek a valláshoz.
A vizsgálatban használt konkrét változók:
- ortodox (naiv hit);
- külső kritika (merev ateizmus);
- relativizmus (elfogadó ateizmus);
- második naivitás (érett hit).
Milyen aspirációk mozgatnak bennünket?
Az Aspirációs kérdőív hazai változata ugyan nem helyezte a nagy aspirációk közé a konformitás és a biztonság kate
góriáit (a vizsgálatomban használt kérdőív sem tartalmazza), de a 2005-ben aJournal of Personality and Social Psychologyban közzétett nemzetközi vizsgálatának eredményei között megtalálhatóak. Ebben a tanulmányban 11 aspirációt, vagy
céltartalmat vizsgáltak. Ezek a következők:
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- kielégítő kapcsolatok a család
dal barátokkal;
- közösségi érzés, a társadalomért
való cselekvés;
- a többi ember közé való beil
leszkedés;
- anyagi siker;
- hedonizmus;
- külső megjelenés, testi vonzerő;
- fizikai egészség;
- ismertség, népszerűség;
- biztonság;
- önelfogadás, autonómia, kom
petencia érzés;
- hit, a vallásos és/vagy spirituá
lis megértés.
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Mindezeket két dimenzió
ban helyezték el. Az egyik a
2. ábra A k ét d im enzió által m e g h atá ro z o tt céltartalm ak (G rouzet et al)1
transzcendens én érzés és a fi
zikai én érzés („földhöz ragadtság”) között húzódik, a másik dimenzió pedig a viselkedést irányító motivá
ciót jelenti, annak két pólusa a kívülről érkező jutalm akkal kecsegtető extrinzik motivációk, és a belülről
irányító motivációk, vagy intrinzik motivációk. (2. ábra).
A két nagy eltérő értékorientáció: az anya
Self-transcendence
giasság és a kapcsolati érték kétféle motivációs
stílust takar. Az anyagelvű értékek kapcsolati
zavarokhoz vezetnek. Azért nem férnek meg
egymás mellett, mert egyrészt kevesebb figyelmi
kapacitás marad a „pénzhajsza” mellett, a keve
sebb pszichés energiát pedig megérzi a kapcsolat.
Az elégedetlenséget azután hárítja, tagadja, vagy
elfojtja az anyagias értékeket becsülő ember, azaz
leértékelik a szoros kapcsolatok értékét. Másrészt
az anyagias értékek „átszivárognak” a kapcsola
tokba is, megfertőzik őket, így romlik a kapcsolat
minősége.
A különböző értékorientációk egymás kizá
rásával uralják a személyiséget (3. ábra). Amit az
Újszövetségben úgy olvashatunk, hogy „Egy szolga
sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli,
és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és
3. ábra A célok körreprezentációja. (G rouzet et al. 812.o.)
a másikat megveti: nem szolgálhattok egyszerre Isten
nek és a mammonnak.” (Lk 16, 13), azt Grouzet és munkatársai egy körön reprezentálják. Ha egyik vagy másik céltarta
lom aktuálisan vagy tartósan előtérbe kerül, azzal a vele ellentétes oldalon állók ezzel együtt visszaszorulnak.

1 Szómagyarázat (2. és 3. ábra): Self-transcendence (Transzcendens én érzés), Spirituality (Hit), Community (Közösségi érzés), Intrinsic
(Intrinzik motivációk) Affiliation (Kielégítő kapcsolatok), Self-acceptance (Önelfogadás), Physical health (Fizikai egészség), Safety
(Biztonság), Hedonism (Hedonizmus), Physical self (Fizikai én érzés), Financial success (Anyagi siker), Image (Külső megjelenés),
Popularity (Népszerűség), Extrinsic (Extrinzik motivációk), Conformity (Beilleszkedés)
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Vizsgálati eredmények
Vannak mérhető egyéni különbségek a fő értékorientációk választásában. A különböző értékeket köve
tők szignifikáns (markáns, több m int véletlen) együttjárást m u tattak a spiritualitással, azaz a vallásosság
jellegével, a depresszió bizonyos fokozataival, a kora gyerekkori élmények egyes változóival, az életesemé
nyekkel, a háttértényezők közül az anyagi helyzettel való elégedettséggel, a pénzhasználói magatartással és
a tévénézési szokásokkal.
Az anyagiasság, vagy extrinzik (külső) motívumok kategóriái a transzcendens bevonásával (ortodox és
második naivitás) negatív, míg a transzcendens kizárásával (relativizmus és külső kritikai) pozitív együtt
járást m utat, azaz a hitfejlődésben érettebbek, előrébb tartók egyértelműen kevésbé hódolnak a pénznek, a
hírnévnek. Azok pedig, akik a transzcendenst kizárják, anyagiasabbak, ezzel együtt kiszolgáltatottabbak az
elméleti részben kifejtett veszélyekkel szemben.
Általánosságban elmondható, hogy
1. minél kevesebb esélyt lát valaki az intrinzik (belső) motivációk megvalósulására, annál inkább m utat
depressziós tüneteket, viszont minél inkább fontosnak tartja valaki a materiális célokat, a kapcsolati érté
kek relatíve háttérbe szorulnak.
2. Az anyagiassággal szemben védőtényezőnek látszik a vallásosság m ellett a kora gyerekkor és a kap
csolatok minősége.
3. Az anyagiasságban magasabb pontot elérők többet költenének öncélú javakra, m int amennyit jóté
konyságra, vagy megtakarításra.
4. A tévé műsorok fajtái közül a sorozatok nézése párosul nagyobb anyagiassággal. A hedonizmus pozi
tívan korrelál a tévénézésre fordított idővel és a szórakoztató műsorok nézésével.
5. A nem ek között különbség csak a vonzó külső kapcsán m u tatk o zo tt: a lányok jobban akarnak
tetszeni.
6. A kapcsolati értékek pozitív korrelációban vannak az ortodox és a második naivitás vallásosságával,
negatívban a relativizmus és a külső kritikai vallási attitűddel.
7. Az ortodox és a második naivitás, azaz a vallásosság pozitívan korrelál (együtt jár) a jótékonysággal,
a jótékonyság viszont negatívan a depresszió mértékével, bár a templom ba járás gyakoriságával is. A vallá
sosság mértéke azonban nem jósolja a tem plom ba járás gyakoriságát.
8. Azok, akik az intim itás valószínűségét magasra tartják (úgy gondolják, hogy felnőttként hűséges
társak lesznek), nagy valószínűséggel nem depressziósok, és azok, akik az önmegvalósítás reményében van
nak, azok között szignifikánsan kevesebb a súlyos depresszió. Tehát a belülről motivált értékek védőténye
zők a depresszió ellen. Az anyával való pozitív kapcsolat egyértelműen a kapcsolati értékek felé orientálják
az egyént.
9. A kapcsolati csoport ritkábban nézi a sorozatokat, az elvált szülők gyerekei viszont kevesebbszer néz
nek kulturális műsorokat.
10. A lányok - bár többre tartják a vonzó külsőt - inkább rendelkeznek az érettebb vallási attitűddel,
adakozóbbak is, és fontosabb számukra az intimitás is.
Jól-levés a jóléttel szemben
A mai fogyasztói társadalom azt a világképet sugallja, hogy az ember értékét az anyagi lehetőségei szabják meg. A
pénztőke mindenhatóságát sulykolja a média, a reklámok, a nagyáruházak: a boldogság záloga a pénz, melyet, ha
elosztjuk, mindenki kevesebbet kap, mintha csak néhányan birtokolnák. Ezzel szemben újra és újra felismerjük, hogy a
tőkének vannak olyan formái is (például social Capital, vagy kapcsolati tőke), amelyeket nem kell erőszakkal, vagy
ravasz módon elvennünk egymástól, mert mindenki annál gazdagabbá válik, minél többet ad belőle másoknak. Ez a
vizsgálat is egyértelműen azt a tendenciát mutatta ki, hogy a pozitív élmények, a nagyvonalúság, és ezzel együtt az
elmélyülő és megszilárduló hit a kapcsolati értékek, ezáltal az egészség irányába hatnak.
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Fejlődésünk, és diákjaink fejlődésének egyik célja ennek felismertetése, hiszen fontos társadalmi-gazda
sági tényező is, hogy az emberek hogyan élik meg saját helyüket, szerepüket, mennyire van önazonossá
guk, milyen értékeket fogadnak el.
Mindezeknek az eredményét érdemes megosztani a diákokkal, erről vitát, beszélgetést kezdeményezni,
mert saját szavaikkal, saját élményeikkel sokkal közelebbről láthatják társadalm unk csapdáit. A tudatosság
növelésével talán a kiszolgáltatottságuk is csökkenhetne.
Nekünk, tanároknak mindezt világosabban fogalmazza meg Pál apostol:
„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2 Tim. 3, 16-17).
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Bizalom és felelősség gondolatok a családról és az iskoláról
Bárdy Péter
" y ^ \ éhány mondatot idéznék a kongresszus1 tézisei- annál gazdagabbá válik, minél többet ad belőle mások
I
nek gyűjteményéből: „Sokak szerint azzal kell szának. A szeretet, a társadalmi szolidaritás, a tudás ilyen ér
JL (o molnunk, hogy a normák és értékek folyamatosan fej tékek. Mint ahogy a gyermek és a család is nagyon fontos
lődnek, változnak. A z iskolai nevelésnek azt kell elősegítenie, hogy értékek.
a személyiség megőrizhesse integritását egy állandóan változó kör
A biológiából régóta tudjuk, hogy háromféle popu
nyezetben. Elterjedt az a vélekedés, hogy eszközeink szegényesek láció létezik koreloszlás szempontjából: a fiatalodó, az
arra, hogy az individualizálódás várható további erősödése mel egyensúlyi és az öregedő. Mind az öregedő, mind a fia
lett biztosítsuk a közösség és az autonóm egyén közötti viszonyok talodó populációnak számos nehézséggel kell szembe
dinamikus harmóniáját. Hogyan védhetjük meg az egyént azok néznie. A stabil, a fejlődőképes, a koreloszlásban egyen
tól a kockázatoktól, amelyek az autonómiával szükségképpen együtt súlyi populáció. Ezért mindannyiunk létérdeke, hogy
járó nagyobb magárahagyatottságbólfakadnak, és hogyan készít minél több család legyen, és minél több gyermek szü
sükfel az autonómiávaljáró nagyobbfelelősségre, olyan társadalmi lessék. A magyar népességre jellemző 100 nőre jutó 130
környezetben, amelyre az értékek és normák állandó vitája, az születés ezt korántsem biztosítja.
egymással súrlódó normák egymásmellettiségejellemző?”
A 2001. évi közgazdasági Nobel-díj egyik nyertese,
A közösség és az autonóm egyén közötti harmónia George Akerlof elmélete olyan kategóriákat emelt át a
megteremtése valóban az iskolai nevelés egyik legfonto közgazdaságtanba, mint az identitás, a norma és az érté
sabb feladata. Az autonómiával viszont nem jár együtt kek. Az általa felvázolt modell szerint meghatározó gazszükségképpen a magárahagyatottság. Illetve akkor igen, dasági-társadalmi tényező az, hogy az emberek miképp élik
ha evidensnek fogjuk fel az értékek és normák állandó át saját helyüket, szerepüket a társadalomban, mennyire
vitáját és egymásmellettiségét. így valóban az értékek van önazonosságuk, milyen közös értékeket fogadnak el.
relativizálódnak, és a normák csak ideig-óráig szabnak ke A közös értékekből és normákból következik a bizalom.
retet a neveléshez. Márpedig a néha valóban szükséges re Fukuyama, az egyik legismertebb közgazdász, társadalomformok mellett az állandóság, főleg az értékek és normák tudós A bizalom, a prosperitás alapja című könyvében azt
legalább viszonylagos állandósága nagyon fontos. Nem elemzi, hogy az amerikai társadalom fejlettségének alapja
szólva arról, hogy egyáltalán mit tekintünk értéknek. A nem a verseny, hanem a bizalom, vagyis a társadalmi tőke.
mai fogyasztói társadalom ugyanis azt sugallja - ahogy erre Halász Gábor a nevelésügyi kongresszus egyik nyitó elő
Kopp Mária rámutat egy tanulmányában —, hogy ha van adásában is hasonlóan fogalmazott: Finnország sikerének
pénzünk, azaz anyagi tőkénk, akkor mindent el tudunk alapja a bizalom.
érni. Mérhetetlenül leegyszerűsített világkép ez, amelynek
Egyik kedves kollégám évtizedekkel ezelőtti törté
az a lényege, hogy az ember értékét anyagi lehetőségei nete a következő. A gyerek nagyon rendetlen és szem
szabják meg. A modern, fogyasztói világ válságának köz telen volt az órán, és kapott egy pofont a tanárától. (Eb
ponti jellemzője ez a beállítottság, amely a pénztőke min ből is látszik, hogy régi a történet.) Erre a megpofozott
denhatóságát sulykolja, elsősorban a tévécsatornák, a rek diák elkezdte kérlelni a tanár urat, hogy meg ne mondja
lámok és a nagyáruházak fogyasztói szentélyei révén. A apukájának, hogy megpofozta őt. Arra a kérdésre, hogy
pénztőke fő jellemzője, hogy ha elosztják, mindenkinek miért ne, a gyerek így válaszolt: „Mert kapnék még két
kevesebb jut belőle, mintha egyvalaki kaparintja meg. Ez akkora pofont apámtól, hogy miért bántottam meg viselkedé
zel szemben újra meg újra felismerjük, hogy a tőkének semmel a tanár urat. ”
vannak olyan formái is, amelyeket nem kell erőszakkal
Ez a bizalom. A szülő bizalma az iskolában és a tanár
vagy manipulációval elvennünk egymástól, mert mindenki ban. Mert biztos igaza volt a tanár úrnak - mondja a szülő

1 VII. Nevelésügyi Kongresszus. 2008. augusztus 25-28. A Szerk.
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ha pofont adott neked. Nem mintha helyeselném a ta sze a szülők iskolai végzettség szerinti összetételének eltéréseire
nári pofont, de gondoljuk el, mi történne most, ha a diák vezethető vissza. Ha a családi háttér hatását kiszűrjük, nem
és a tanár konfliktusa után a gyerek azonnal mobiltelefo találunk szignifikáns különbséget a nagyobb falusi iskolák
non hazaszól a szülőnek, hogy őt hogy inzultálják itt az hoz mérten, a falusi és városi iskolák közötti különbség pedig
iskolában. A szülő berohan, és még mielőtt bármit tudna csekély mértékűre zsugorodik. Lényegében ugyanezt mutatja az
az esetről, azonnal a tanáron kéri számon. Talán még nem országos kompetenciamérés eredményeinek településtípus szerinti
általános, de van ilyen.
összehasonlítása is." Az iskola megszűnése a település
A bizalom hiánya a társadalom minden szférájában pusztulásának egyik fontos előjele és oka. Amikor egy
érzékelhető. Am a tanár és a szülő, a diák és a tanár, vala fiatal házaspár dönt a letelepedésről, hogy hol építse
mint a gyermek és a szülei közti bizalmatlanság foka azért nek házat, a legelső szempont az iskola léte, és még a
különbözik a nagyváros nagy iskolájának szolgáltató jel munkahely is csak ezután következik.
legű működése, és a kistelepülés kisiskolájának közösségBizalom, felelősség és esélyegyenlőség. Ez utóbbi mos
formáló, kultúraközvetítő működése között. Hiszen an tanában egyre gyakrabban hangoztatott fogalom. De mi
nak a kistelepülésnek majd minden lakója az iskolának a valódi esélyegyenlőség? Valakinek helyzetétől, körülmé
diákja, szülője vagy tanára volt, vagy akár mindegyik, éle nyeitől függetlenül, képességeihez mérten megadni min
tének egy-egy periódusában. A kis közösség ezer szállal és den esélyt és lehetőséget, vagy egy mesterségesen kiraga
erősebben kötődik iskolájához. Achs Károly középiskolai dott szempont szerint egyenlővé tenni őket?
tanár szavaival élve: az iskola nem csak felszereltség, nem
Éppen a minap ért véget az olimpia. Megcsodálhat
csak digitális tudásanyag, nem csak költségvetési tétel. Az tuk a 100 és 200 m-es síkfútás újdonsült aranyérme
iskola üzenet, hogy fontos vagy, akárhol élsz. Fontos vagy, sét, a mindkét távon elképesztő világcsúcsot futó Usain
akármennyi a pénzed, akármelyik társadalmi csoporthoz Boltot. Ennek a derék, 196 cm magas, 86 kg-os jamai
tartozol. Fontos vagy, mert ugyanannyit érsz a tanyavi kai fiatalembernek a méretes futócipőit is láthattuk a
lágban, mint az ötödik kerületben. A kisiskolákkal kap TV-ben. (Már csak a reklám kedvéért is a magasba tar
csolatban mostanság gyakran idézik Klebelsberg Kunót: totta.) Elgondolkodtam rajta. Vajon úgy jártak volna-e
„Az iskola akkor vanjó helyen, ha a gyerek gyalog is el tud men igazságosabban a verseny szervezői, ha az esélyegyen
ni oda." Tény, hogy nincsenek a mondatban korszerű sza lőség jegyében mindenkinek 39-es futócipőben kellett
vak például digitalizáció, interaktivitás, kompetencia. De volna futnia az olimpiai döntőben?
az is tény, hogy a gyereknek az otthonosságérzet legalább
(A VII. Nevelésügyi Kongresszuson 2008. augusztus
annyira fontos, mint a „jól felszereltség”, fontos, hogy min
dig érezze az otthon közelségének biztonságát.
27-én elhangzott előadás szerkesztett változata.)
Mik a kisiskolák ellen szóló ér
vek? Először is, nem elég gazdaságos.
Fogalmazhatnánk úgy is, hogy pénz
ügyileg nem elég hatékony. Lássuk,
mit is mond aJelentés a magyar köz
oktatásról 2006 című könyv: „A fa j
lagos kiadások az iskolaméret csökke
nésével a legalsó mérettartományban
meredeken emelkednek, de a diákok olyan
kis hányada tanul a legkisebb, fajlago
san drágán működő iskolákban, hogy ezek
összevonása!megszüntetése legfeljebb 12%-os megtakarítást eredményezne, rá
adásul az elérhető megtakarítást tovább
csökkentenék a diákok utazási költségei. ”
A másik ellenérv az eredmé
nyesség alacsony szintje. Megint
idézet: „Az iskolák eredményességében
Az egykori H um án, m a Erdélyi János Internátus (Sárospatak)
megmutatkozó különbségek jelentős ré
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Az egyházi iskolák államosítása
dokumentumok tükrében
Válogatta: Márkus Gábor

' TT eresztury Dezső kultuszminisztersége idején még
A
tárgyalások folytak arról, hogy - elsősorban a kisX településeken - a felekezeti iskolák összevonásával
általános iskolát hoznak létre. Ortutay Gyula 1947 márciu
sától lett oktatási miniszter, ekkor már az érvelés inkább az
MKP (Magyar Kommunista Párt) propagandáját tükrözte.
Ezek az évek a keserű-koalíciós évek. A megszálló szov
jet hadsereg támogatásával egy kisebbségi párt egyre több
területen érvényesítette akaratát, sakkban tartva a legerő
sebb kormánypártot - és ebben a kettős párttagsággal ren
delkező kisgazdák komoly segítséget jelentettek.
Az iskolák államosítása már a XIX. században fel
merült. A Tanácsköztársaság (Kommün) el is rendelte,
de bukása után nem hatályosuk. 1945 után újra fel
merült a kérdés, de a vitákat csak a politikai szféra ra
dikális lépései döntötték el.
Ortutay Gyula 1948. május 15-én számolt be ar
ról, hogy az előző napi Minisztertanács elrendelte a tár
gyalásokat az iskolák államosításáról. Harminckét nap
múlva elfogadták a törvényt.
A légkört Ortutay Gyula mondata jelzi: „Ha ellenállásba
ütközünk, ha lelki terrorral és félrevezető izgatással próbálják
megtéveszteni népünket, ha harcolni kezdenek a magyar népi
demokrácia és az ifjúság alapvető érdekei, jogai ellen, akkor
természetesen azt is tapasztalni fogják, hogy a demokráciának
nem csak türelme, hanem eltökéltsége is van.1”
A Szociáldemokrata Párt 1948 áprilisában még az egy
házi iskolák elsorvadását tervezte, az új, vonzó állami ál
talános iskola elterjedésével.2 A pártfúzióval létrejött MDP
(Magyar Dolgozók Pártja) június 14-én követelte „a de
mokratikus nevelés egységének biztosítására... a tanügy
igazgatás egységességét és korszerű reformját, az egyházi
iskolák államosítását, az egyház hitoktatási jogának és a
papnevelő iskolák egyházi jellegének csorbítása nélkül.3”

Közben megindultak az egyeztetések az egyházakkal.
A római katolikus egyház részéről Mindszenthy József esz
tergomi érsek május 24-én kinyilvánította, hogy készek a
tárgyalásokra, de nem az iskolák államosításáról, hanem a
korábbi sérelmek kezeléséről (egyesületek, cenzúra, napilap)4.
A Magyarországi Református Egyház és az állam között
egy Megegyezés körvonalazódott, az állam és egyház viszo
nyáról. A református egyház képviselői részt vettek egy első
egyeztető megbeszélésen. A tárgyalás emlékeztetőjének egy
rövid részlete:
„Dr. Papp Ferenc (konventi tanügyi előadó): .. .Viszont
a Tiszántúlon egymillió református lakik és csak egy gimná
zium maradna...
Ortutay Gyula, vallás- és közoktatási miniszter: Tovább
nem tudunk most menni.5”
A református egyház ígéretet tett arra, hogy a kérdést
illetékes egyházi testületei a legrövidebb időn belül tárgyal
ják. Ennek dátuma június 2-3, és június 14 volt. Ehhez ké
pest a Minisztertanács május 28-i döntése nyomán a Szabad
Nép másnap megjelentette, hogy „a kormánybizottság és a
református egyház között létrejött a békés megegyezés az
iskolák államosításáról”6.
(Márkus Gábor: Allamiasítás - államosítás. In: Miskolci
Keresztény Szemle. IV Évf. 3. szám. 12-13.)
Hatvan évvel ezelőtt, 1948. június 5-án kezdődött a pócspetri
ügy, amelynek következményeképpen néhány nappal később a Rákosi-diktatúrát kiszolgáló országgyűlési többség sürgős eljárásban
államosította az egyházi iskolákat.
Pócspetriben szervezett provokáció történt. A rendőrség és az
AVO több településen is előkészített hasonlóprovokációt, de végül is
Pócspetriben hajtották végre. A provokátorok félrevezették a falu
népét, elhitették velük, hogy a községi vezetés dönt arról, állami

1 O rtutay Gyula sajtófogadása: In: Szabad Népe, 1948. máj. 16. —Közli: Kardos - Komidesz: Dokum entum ok ... I. —236. o.
2 Az MSZDP PB tervezete, 1948. április 12. - Közli: Kardos - Komidesz: Dokum entum ok ... I. —234-235. o.
3 Az M DP programnyilatkozata, 1948. jún. 14. —Közli: Kardos —Komidesz: D okum entum ok ... I. —236. o.
4 Mindszenthy József levele a VKM-hez, 1948. máj. 24. - Közli: Kardos - Komidesz: D okum entum ok ... I. —237-238. o.
5 Az állam és a református egyház kérdéseinek rendezésére kiküldött bizottság ülése, 1948. máj. 22. - Közli: Fodorné Nagy Sarolta:
Történelmi lecke. - Bp. - Nagykőrös: MRE DREK, 2006. - 209. o.
6 Szabad N ép, 1948. máj. 29. - Közli: Fodorné: Történelmi lecke. - 219. o.

AZ

EGYHÁZI ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSA

kézbe kerül-e az iskolájuk, vagy megmarad egyházinak. A z embe
3. A Magyar Kommunista Párt, illetőleg a Magyar Dolgo
rek a hitoktatásért, az erkölcsi nevelésért aggódtak, ezért akarták, zók Pártja vidéki szervezetei arra vesznek irányt, hogy a kam
hogy egyházi maradjon az iskola, és ez nemcsak Pócspetriben volt pányt az egyházi iskolák államosításáért kisgyűlések és egyéni agi
így, hanem az ország túlnyomó többségében. Gerjesztett hangulat tációformájában folytassák, erre vonatkozólag a szervezési osztály
ban a fiatal községi rendőr megijedt, éspuskatussal akarta elverni körlevelet küld a megyei titkárokhoz.
4. A Pedagógus Szakszervezet kiáltványban fordul az ország
az embereket a községháza lépcsőjéről. Ekkor bekövetkezett a sze
rencsétlenség. A puskatussal hadonászó fiatalember fegyvere elsült, pedagógus társadalmához, melyben felszólítja őket, hogy folytassák
és mivel maga felé fordította, önmagát találta el. A hívás nélkül a harcot az iskolák államosításáért.
5. A Pedagógus Szakszervezet fokozza a pedagógus társada
megjelenő államvédelmisek bekerítették, a külvilágtól elzárták, és
napokon át terrorizálták a falut. A helyi emlékezet szerint a terror lom mozgósítását, most már nem annyira pedagógus gyűlések for
napjaiban megfordult a helyszínen a belügyminiszter, KádárJános májában, hanem az irányt arra veszi, hogy a pedagógusok részt
is. Sok embert félholtra vertek, többeket örökre megnyomorítottak, vegyenek a koalíciós pártok és tömegszervezetek által rendezett gyű
mire összeállt a koncepciós történet. Eszerint a községi plébános buj- léseken és ott foglaljanak állást az államosítás mellett.
6. A pedagógus szakszervezet 2 nap alatt egy munkaképes sajtó
totta fel a falu békés népét, a kialakult verekedésben pedig a volt
horthysta tiszt, akkori községi írnok lelőtte a népi demokrácia helyi és agitációs bizottságot szervez, mely kapcsolatot létesít a pedagógus
szakszervezet megyei titkáraival, a munkáspárti és baloldali tanőrét, a rendőrt.
Hazugság volt az elsőszótól az utolsóig.! De az uszító balolda felügyelőkkel és tankerületi főigazgatókkal és ezeket állandó jelen
li sajtónak nagyon is kapóra jött. A Szabad Nép fejeket követelő téstételre szólítja fel.
7. Ez a sajtó- éspropaganda bizottság az iskolák államosítá
cikkét Vásárhelyi Miklós jegyezte. A népi demokrácia őrei mind
mind a »fekete reakcióról« szónokoltak. AsztalosJános plébánost és sával kapcsolatban felmerülő összes köznevelési problémákról megfe
Királyfalvi Miklós községi írnokot halálra ítélték. Asztalos má lelő anyagot állít össze és eljuttatja a miniszterelnökség sajtóosztá
sodfokon kegyelemből életfogytiglani kapott, ’56-ban emigrált; a lyához.
8. A bizottság javasolja, hogy a szakszervezet közvetlenül a
harmadrendű vádlott Som Lajost, a községi római katolikus elemi
protestáns egyházakkal való megegyezés utáni időre közgyűlést hív
iskola tanítóját életfogytiglanra ítélték, 1912-ben szabadult.
össze, ahol követeli a katolikus egyházzal szemben az iskolák álla
(Semjén Zsolt felszólalása a Parlamentben 2008. június mosítását.
9. A szakszervezet a tömegszervezeteken keresztül akciót indít
3-án.)
a falusi iskolák helyreállítására és az ingyenes tankönyvek jutta
tására. A tankönyvigénylők összeírását már most megkezdik. ...
A már a hatalom teljes birtokába jutott baloldali politi
(Fodorné Nagy Sarolta, Történelmi lecke. Budapest-Nagykai erők 1948 tavaszán indították meg döntő rohamukat az
egyházi iskolák ellen. Ortutay Gyula vallás és közoktatás- kőrös, 2006. 218. o.)
ügyi miniszter (aki 1945. március 5-től a Magyar Kommu
Az egyházi iskolák elleni pergőtűz szünet nélkül egyre
nista Párt titkos tagja volt, tagkönyvét más névre állították
ki) 1948. május 15-én már mint kész, befejezett tényt kö nagyobb agresszivitással folyt a sajtóban, rádióban; a tömeg
zölte a nyilvánosság előtt, hogy az országgyűlés az egyházi gyűléseken hatalmas erővel zajlott a közvélemény agitálása
(egyben megfélemlítése), az egyházi iskolák múltjának, még
iskolákat államosítani fogja.
inkább jelenének ócsárlása, a papok, szerzetesek, apácák becs
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös Jó mérlése, iskoláik állítólagos reakciós voltának, avultságának
bizonygatása. Különösen nagy figyelemmel foglalkoztak a
zsef Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)
felekezeti iskolák pedagógusaival, főként a falusi tanítókkal,
Május 25-én a kormány egyházügyi bizottsága a pattanásig felvillantva előttük a jövőbeli magasabb javadalom lehető
feszült hangulatban az államosítások gyorsítását kérte. Kimondta: ségeit.
A katolikus szülők is hallatták hangjukat: gyűléseik so
1. Az egyházi bizottság Ortutayval letárgyalja, hogy a mi
nisztertanács által kiküldött bizottság gyorsítsa meg a tárgyaláso kaságáról küldték tiltakozó távirataikat a miniszternek, is
koláik védelmében, mindenfajta iskola államosítást ellenezve.
kat a protestáns egyházakkal.
2. A párt szervezési osztálya tárgyalt a Kisgazda Párttal és a
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös Jó
Paraszt Párttal, hogy ezeknek a pártoknak a vidéki szervezetei is
zsef Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)
folytassák a mozgósítást az egyházi iskolák államosításáért.
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A VKM kormányrendelet tervezetének indoklása a nem
állami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok épüle
teinek és felszerelésének zár alá vétele tárgyában
Előterjesztés:
„A mai minisztertanácson előterjesztem a t. Minisztertanács
elé a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvé
tele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele
és személyzetüknek állami szolgálatba átvétele tárgyában készült
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat rendelkezése szerint a nem ál
lami iskolák és a velük összefüggő tanulóotthonok épülete, berende
zése, felszerelése és az iskolák fenntartásának céljait szolgáló egyéb
vagyona, mint közművelődési célvagyon az államra száll. Az ál
lamhivatás érdekében kívánatos annak megakadályozása, hogy a
szóban levővagyontárgyak elidegenítésével vagy elsajátításával meg
hiúsítsák a törvényjavaslat célkitűzéseit. Ezért indokoltnak tartom
a szóban levő vagyontárgyak zár alá vételét.”
A z 1948. évijúnius hó 11-én tartott minisztertanács az elő
terjesztés értelmében határozott.
1948. június 9.
„A június 14-15-i ülésen a Zsinat széleskörű vitát követően
határozatot hozott az állammal történő megegyezésre. A Zsinat a
részleteiben is letárgyalt javaslatot harmadik olvasatban, 455. sz.
határozatával egyhangúlag fogadta el. Az adott körülmények kö
zött ez másként nem is történhetett. Nem mulasztotta el azonban
fájdalmát kifejezésre juttatni: »E határozat meghozatala kapcsán
Zsinatunk az őt vezérlő Szentlélek Úr Isten parancsára elnémíthatatlan mély fájdalmának ad kifejezést amiatt, hogy egyházunk
nak a vele négy század óta összeforrott iskoláit kevés kivétellel el
kell bocsátania anyai kebeléről. Fájdalmunk annál nagyobb, mert
köztudomású, hogy iskoláink a lelkiismereti szabadság, a magyar
népfelemelkedése és a magyar iskolaügyben a földműves nép minél
jobb részeltetése terén elévülhetetlen szolgálatokat végeztek. Fájdal
mának megokolását is, de megvigasztaltatását is Istennek emez igé
jében találja meg: „És szól Sión: elhagyott az Úr engem és rólam
elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy
ne könyörüljön méhefián? És ha elfeledkeznének is ezek, én terólad
el nem feledkezem. Íme, az én markaimba metszettelek fel téged,
kőfalaid előttem vannak szüntelen” (Ézsaiás 49,14-16). Istennek
erre a megdönthetetlen ígéretére támaszkodva, Zsinatunk bűnbá
nat által megtisztult és megerősödött hittelfejezi ki abbeli reménysé
gét, hogy Krisztusról való bizonyságtétel az állami iskolákban is
akadálytalanulfog tovább érvényesülni, éspedig nem csak a vallás
órák kereteiben. ... Hálával emlékezik meg a Zsinat azokról a
gyülekezetekről, amelyek a hit gyümölcseként erejüket meghaladó ál
dozatokkal építették újjá s tartották fenn iskoláikat... Megemlé
kezik iskolás gyermekeink és ifjúságunk mindezideig, de különösen

a legutóbbi időben tanúsított hűséges szeretetéről, mellyel Krisztus
Urunk magyar református egyházunk és evangéliumi szellemű, ősi
iskoláink iránt viseltettek. Kéri őket, hogy ezt a szeretetet nem külső
kötelességből, hanem szívük belső indításából tartsák meg... Meg
emlékezik református iskoláink tanítói, tanári és nevelői személyze
tének hűségéről, mellyel a távolabbi és közelebbi múltban megtartot
ta esküjét... Zsinatunk ezért mind az állam által átveendő, mind
nálunk maradó tanítóinknak, tanárainknak, nevelőinknek igaz
testvéri köszönetét és hálás elismerését nyilvánítja, bízván abban,
hogy az isteni Mester iránti hűségben bármely körülmények közt
megmaradnak... ”
(Fodorné Nagy Sarolta, Történelmi lecke. Budapest-Nagykőrös, 2006. 228-229.)
A hatalom kommunista-szocialista birtokosaival szem
ben azonban a tanszabadság és demokratikus iskolarendszer
védelmében vívott küzdelem nem lehetett eredményes.
Ugyanígy történt a hasonló politikai körülmények közé ke
rült jugoszláviai, csehszlovákiai, lengyelországi, romániai,
bulgáriai és baltikumi egyházak iskoláinak államosítása is.
Ezekben az országokban is, nálunk is csakis az egypártrendszeren alapuló szocialista-kommunista társadalmi rend épí
tésének szolgálatában álló nevelésé és iskoláké lehetett a je
len és a jövő.
1948. június 16-án a magyar országgyűlés megszavazta
az 1948. évi 33. törvényt »a nem állami iskolák« államosí
tásáról, amelyet még ugyanazon a napon kihirdetett és nyom
tatásban megjelentetett Tildy Zoltán köztársasági elnök.
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös Jó
zsef Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)

Ortutay Gyula visszaemlékezése az iskolák államosítá
sára
„Az iskolák államosításával a kommunista párt, a kisgazdapárt balszámya, a szociáldemokrata párt egy része és a paraszt
párt értett egyet. A szociáldemokraták közül többen ellenezték, elsi
etettnek tartották az államosítást, de voltak olyanok is köztük, akik
túlzottan radikális lépéseket szerettek volna, és hallani sem akar
tak arról, hogy mint kivétel, akárcsak egyetlen felekezeti típusú is
kola is megmaradjon...
Éjjel-nappal dolgoztunk, .f közben az egyházak vezetőivel is
tárgyalnunk kellett. Mi ugyanis még ebben a végsőkigfeszített hely
zetben is igyekeztünk szót érteni az egyházakkal. A protestáns egy
házak képviselőivel és az izraelita hitfelekezettel nem volt nehéz meg
értetnünk céljainkat és méltányolták azt a javaslatunkat, hogy mi
az egyházak számára is biztosítunk egy-egyfelekezeti iskolát.
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A katolikus iskolák részéről a nagy szerzetesrendek főnökei
jelentek meg, köztük kedves voltprofesszorom, Sík Sándor, aki akkor
a piarista rendfőnöke volt. 0 is, a szerzetesrendek más főnökei is
szerették volna, hogy az iskolák államosítása során bizonyos szer
zetesi iskolák j egy-két apácazárda megmaradhasson. Úgyjöttek,
mint akiket a hercegprímásfeljogosított és megbízott a tárgyalásra.
A Magyar Távirati Iroda hivatalos közleményt adott ki erről,
valamint később a tárgyalások megszakadásáról is, minthogy a
megbeszélések közepe táján az egyház kőnyomatos hírt adott ar
ról, hogy a hercegprímás megtiltotta a szerzetesrendek főnökeinek
a tárgyalást és minden ilyen egyezkedést érvénytelennek és szük
ségtelennek tekint.
Meggyőződésem, hogy ez a kőnyomatos hír legjobban a szer
zetesrendek főnökeit lepte meg és alázta meg, hiszen őket hozta
szinte lehetetlen helyzetbe. Természetesen nekünk sem volt ez kelle
mes, de munkánkban nem akadályozott meg.
(Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történeté
ből I. (1945-1953). Szerk. Kardos József és Komidesz Mi
hály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 233-234.)
Ezen a napon a parlamentben kétségtelenül hatályos
jogszabály —törvény —alkottatott az egyházi iskolák ko
rábbi fenntartóitól való erőszakos elvételéről. Indoklása
azonban igencsak ingatag, érvelése hamis, félrevezető volt.
A kisgazdapárti Bognár József expozéja, Ortutay minisz
ter beszéde a kommunista párt politikai-ideológiai felfo
gását közvetítette.
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös Jó
zsef Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)
Bognár József (Független Kisgazda-, Földmunkás és Pol
gári Párt) mint a közoktatásügyi bizottság előadója terjesztette
be az iskolák államosításárólszólójelentést az országgyűlés 1948.
június 16-án tartott ülésén. (Részletek.)
A ma tárgyalásra kerülő és a nem állami iskolák fenntartá
sának az állam által való átvételéről szóló törvényjavaslat célja
éppen az, hogy pótolva az elmúlt idők mulasztásait új utakon
tudjuk elindítani a magyar közművelődés es köznevelés annyira
fontos ügyét. Kétségtelen, hogy ennek a törvényjavaslatnak híre
az elmúlt hetekben mély hullámokat vetett a magyar közvélemény
ben. M i sem volt természetesebb, mint hogy az állam a felszaba
dulás utánfelszólítsa afelekezeteket arra, hogy a törpeiskolák egye
sítsék a maguk erőit, hogy egyfaluban esetleg csak egy iskola legyen,
de azon belül több tanterem, több tanító, hogy a szakosítás problé
máit is meg lehessen oldani. Ez a felszólítás azonban nem járt
eredménnyel, mert a törpeiskolák összevonására irányuló kísérle
tek során a felekezetek továbbra is partikuláris érdekeket tartottak

szem előtt, s az egyesítésfeltételeként megszabták, hogy az igazgató,
a magyar nyelv és történelem tanára csak egyik vagy másik felekezethez tartozó lehet.
Ennek az áldatlan versengésnek következménye volt az, hogy
2600 népiskolánk a tanító és tanteremhiány folytán még ma sem
tudott általános iskolává válni, hogy 200 ezer magyar paraszt
gyermek a népiskolák legelmaradottabb fajtájában, mostoha kö
rülmények között, agyongyötört tanítók interpretálásában ismer
kedett meg a tudás elemeivel.
(Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történeté
ből I. (1945-1953). Szerk. Kardos József és Komidesz Mi
hály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 256-257.)
Az egyházi iskolák államosítását nem pedagógiai-tanügyi célok indokolták, hanem konkrét kommunista hatalmi-pártpolitikai indítékok - ez akkor is nyilvánvaló volt
minden szakember előtt.
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös Jó
zsef Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)
Barankovics István (Demokrata Néppárt) az ellenzék kép
viseletében fejtette ki nézeteit.
T. Országgyűlés! Tudatában vagyok annak, hogy a szó és az
érv olyan hatalmával nem rendelkezem, amely a koalíciós pártok
előzetes elhatározásait módosíthatná és a törvényjavaslat sorsán
változtathatna. Mégis egy politikai és egy lelkiismereti okom van
arra, hogy kisebbségi véleményünk szellemében a javaslat ellen ér
veinket kifejtsem.
A politikai ok abban áll, hogy a mi pártunk a választá
sokon alapvetően a természetjogi politikai szemlélet mellett és
kifejezetten az egyház általános iskolajogának politikai vé
delme mellett kötötte le magát. Ez a törvényjavaslat egyezer
esztendős nevelési és oktatási jogot kíván hatálytalanítani,
amikor a nemzet köznevelésének és közművelődésének olyan té
nyezőjét akarja a jövő alakításából az iskolák terén kikap
csolni, amely évszázadokon át csaknem kizárólagos működési
körben nevelte népünket európai kultúmemzetté, és mindmáig
nemzeti kultúránkat a legegyetemesebben formáló központi té
nyező maradt. (Mozgás a Dolgozók Pártján.) A törvényja
vaslat ugyanis arra törekszik, hogy a nevelés és oktatás egész
területén, az elvet erősítő kivételezés lehetőségének fenntartá
sával, az állami iskolamonopóliumot vezesse be és az egyház
tól elvegye az oktatási és nevelési intézményeket...
(Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történeté
ből I. (1945-1953). Szerk. Kardos József és Komidesz Mi
hály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 257.)
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érkeztek. (Egy hang a dolgozók pártjából: honnan tudja a képvi
selőnő? - Egy másik hang ugyanott: 0 írta! - Derültség a kor
mánypártokon. Zaj.) Ebből nekem csak egy töredék van másolat
ban a birtokomban. (Derültség és zaj a dolgozókpártja soraiban.)
A Katolikus Szülők Szövetsége és az egyházközségek tiltakozása
iból 2449 másolat van nálam. (Nagy zaj. A z elnök csenget. Egy hang a demokrata néppártról: Nem igaz! Hazudik! - Vi
harcsengő. Marosán György: Tessék csak letenni a Ház asztalára!
—A szónok és Kisházi Mihály a Ház asztalához megy iratköteggel a kezében. - Elénk éljenzés és taps a néppárt és a női tábor
soraiban. Éljen Slachta! Éljen a magyar nép!)
SLACHTA MARGIT: Tisztelt Országgyűlési Tiltakoznom
ELNÖK: T. Országgyűlés! Csendet kérek. Slachta képviselő
kell a kormánynak az ellenzékkel szemben való magatartása el társnőfoglalja el a helyét! (Helyére megy. Állandó nagy zaj. len. Sem arról nem kaptunk értesítést, hogy mikor ül össze az or Viharcsengő. — Marosán György: Vonulj kolostorba Ophelia! szággyűlés, (Ügy van! Ügy van! A z ellenzéken.) sem arról, hogy Felkiáltások: Halljuk az elnököt! - Egy hang a dolgozók párt
lesz-e és mikor leszpártközi értekezlet. (Derültség a dolgozók párt járól: lejárt a beszédideje!)
SLACHTA MARGIT: Olyan feltevések vannak, hogy itt
ján és a parasztpárton. —Felkiáltások a dolgozók pártján: A k
kor hogy került ide? Ide talált? A sugallat megvolt!) Még meg nincs szabadság, nincs demokrácia, terror uralkodik. (Monus
gondolni isfájó, hogy a tegnap benyújtott törvényjavaslatot, amelyet lllésné: Ahol nincs szabadság, így nem beszélhetett volna! - Nagy
fél kettőkor osztottak szét, így hajtották át a bizottságon. A zt min zaj a dolgozók pártja oldalán.) A közönség körében is fantaszti
denki tudta, hogy lesz államosítási törvényjavaslat, (Marosán kus feltevések keringenek (Állandó nagy zaj. - A z elnök csen
György: Akkor miért csodálkozik? —Derültség a kormánypárt get.), pl. hogy a kormány készenlétbe helyezte a 35.000főnyi rend
okon.) arról általában véve csak az nem vett tudomást, aki be őrséget, (Marosán György: Valakinek csak kell a közlekedést
hunyta a szemét és befogta a fülét; de egy törvényjavaslattal nem irányítani, nem?) a katonaságot, hogy vidéken egy századdal
lehet úgy foglalkozni, hogy az ember csak a tárgyát tudja, az kordint vontak egyfiúintézet körül, onnan 26 fiút elvittek, elpá
holták és úgy engedték vissza stb. (Egy hang a dolgozók pártja
egyesparagrafusokat is kell ismernie. (Állandó zaj.)
A z országgyűlés kimondotta a sürgősséget, erőltetett menetű, oldaláról: ezt mind maga találta ki! - A z elnök csenget. - Kossá
nyolcórás ülésben tárgyaljuk ezt a következményeiben kimondha István: A z ujjából szopta ki!) A békeszerződés második cikkelyé
tatlanul fontos törvényjavaslatot. (Egy hang a dolgozók pártjá nek második fejezete a vallásszabadságot biztosítja és a demokrá
ból: Nem pusztul bele! - Elénk derültség a kormánypártokon. — cia biztosítását is kötelességünkké teszi.
Amennyiben tehát a kormány tisztázni kívánja ezeket a fel
Schiffer Pál: Slachta képviselőtársunk is élmunkás lesz nyolc óra
alatt! M i történik egyéb?) Így azoknak, akik ezzel a kérdéssel tevéseket. .. (Marosán György: Amerika hangja’ a magyarpar
komolyan és lelkiismeretűk szerint akartak volnafoglalkozni, nem lamentben! - Kossá István: A parlament szégyene, hogy itt ül!)
volt módjuk a javaslatot áttanulmányozni. (Egy hang a néppárt Ezek a levelek valódiak, ezek néhány millió embert képviselnek.
(Szűnni nem akaró zaj.) ...
ból: A z volt a cél!)
Most pedig felolvasom a határozati javaslatot. (Gúnyos fel
Kérdezem, mi teszi indokolttá ezt a sürgősséget, amikor a la
pokból mind csak azt olvassuk, hogy milyen általános lelkesedéssel kiáltások: Halljuk! Halljuk! —Zaj. —A z elnök csenget.)
ELNÖK: Képviselőtársam beszédideje lejárt.
csatlakoznak ehhez a törvényjavaslathoz az egész országban.
SLACHTA MARGIT: Szabad még a határozati javasla
(Ortutay Gyula miniszter: És Pócspetriről nem méltóztatott ol
tot felolvasnom? (Felkiáltások: Nem! Üljön le! Nem hosszabbít
vasni?)
M i tette indokolttá, hogy itt a Házban is a háznagy az összes juk meg! - Nagy zaj. - Viharcsengő'.)
ELNÖK: A z országgyűlés többsége nem adta meg a hosszab
karzatjegyeket lefoglalta a baloldal számára? (Ügy van! Ügy
van! A z ellenzéken.) Egy ellenzéki sem kapott karzatjegyet! (Török bítást, kérem képviselőtársamat méltóztassék leülni.
Slachta Margit a Ház asztalához megy.
Júlia: Itt vannak a munkások! Kifogásolja?)
SLACHTA MARGIT: Leteszem a Ház asztalára. ...
—A z elnök csenget. —
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A napirend tárgyalására
ELNÖK: Slachta képviselőtársam már tíz perce beszél és nem
megállapított idő letelt, ezért a házszabályok 96.§-ának (2) be
a tárgyhoz szól hozzá. Figyelmeztetem, hogy szóljon a tárgyhoz.
SLACHTA MARGIT: A tárgyhoz tartozik! A miniszter- kezdése értelmében a vitát bezárom és a tanácskozást befejezettnek
elnök úrhoz és a kultuszminiszter úrhoz a tiltakozások ezrei nyilvánítom. Bejelentem a t. Országgyűlésnek, hogy Slachta
„Az országgyűlés 1948. június 16-án sürgősséggel tárgyalta
az iskolák államosítását. 8 óra leforgása alatt, korlátozott számú
hozzászólás engedélyezésével gazdát cseréltek a nagy múltú isko
lák. Ugyanezen a napon kérte a kultuszminiszter az Egyesült
Nemzetek nevelésügyi szervezete alkotmányának becikkelyezését,
a pénzügyminiszter öthónapos költségvetési törvény-javaslatot és
egy magyar-svájci egyezményt nyújtott be, a bizottságok előadói
jelentést tettek, és az interpellááókra adott válaszokat olvastakfd.
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képviselőnő határozatijavaslatát saját hatáskörömben visszauta
sítom. (Helyeslés és élénk taps a kormánypártokon.) Ugyanakkor
javaslom, hogy az országgyűlés a határozati javaslat elmondott
szövegét a gyorsírói jegyzetekből törölje, és a naplóból hagyja ki.
{A határozati javaslat szövege nem található.}
(...)

ELNÖK: T. Országgyűlés! Kihirdetem a szavazás eredmé
nyét. Összesen 293-an szavaztak, ebből igennel szavazott 230,
nemmel szavazott 63 képviselő. Ennélfogva kimondom a határo
zatot, hogy az országgyűlés a törvényjavaslatot eredeti szövegezé
sében elfogadta, a kisebbségi véleménytpedig elutasította. (Hosszan
tartó taps a kormánypártokon. —A kormánypárti képviselők
felállva tapsolnak - a képviselők eléneklik a Himnuszt.)
»Egyedül az m g hölgy, Slachta Margit maradt ülve. Véko
nyan, összeszorított szájjal- ez a Himnusz, hiába írta Kölcsey Fe
renc, többé nem az ő himnusza« —írta Ortutay Slachta Margit
ról. Slachta Margit jól tudta, hogy a Himnusz csak kellék volt a
hamisságokhoz. Az országgyűlés mentelmi bizottsága Farkas Mi
hály elnöklete alatt, Marosán György előterjesztésében Slachta
Margitot egy évre kizáratta az országgyűlésből, »mert a magyar
demokráciát és az országgyűlés szuverenitását súlyosan sértő hatá
rozati javaslatot olvasott fel. Ezenkívül nemzetgyalázó magatar
tást tanúsított, mert a Himnusz eléneklése alatt ülve maradt.«
Június 16-án a parlament meghozta az 1948. évi X X X III. törvénycikkét a nem állami iskolák állami kezelésbe vételéről. ”
(Fodorné Nagy Sarolta, Történelmi lecke. BudapestNagykőrös, 2006. 229-232.)
„Annyi igaz, hogy a parlamenti vita számomra 'örökké em
lékezetes marad. Egyike volt a koalíciós idők legizgalmasabb, leg
gazdagabb vitáinak és még Schlachta Margit magatartása sem
rontotta el az ünnepi hangulatot, amikor a parlament tagjai a
törvényjavaslat megszavazása után minden megbeszélés nélkülfel
álltak és elénekelték a Himnuszt. Megrendítő, szép pillanat volt
és —mondom —ezt az sem zavarta, hogy Schlachta Margit ülve
maradt. Ügy emlékszem, hogyparlament elnöke külön meg is rótta
őt érte.
A parlamenti ülés alatt a falusi pedagógusok százai - mind
felekezeti iskolai tanítók! - várakoztak az Országház előtt, hogy
megszavazza-e a parlament a törvényt vagy sem. Amikor kijöt
tünk, körülvettek bennünket, érdeklődtek, tele voltak lelkesültséggel. Este ünnepi színházi est volt, másnap pedagógus-nagygyűlés,
és számunkra az volt a legtanulságosabb, hogy az ország közvéle
ménye döntőtöbbségében egyetértett az iskolák államosításának tör
vényével. ”

(Ortutay Gyula visszaemlékezése. In: Dokumentumok
a magyar oktatáspolitika történetéből I. (1945-1953).
Szerk. Kardos József és Kornidesz Mihály. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1990. 233-234.)
„Ennek a szakasznak a végén valósult meg az iskolák álla
mosítása. 1948júniusában a két munkáspárt egyesült, végleg meg
erősödött a proletárdiktatúra, j az ország végleg a szocializmus
útjára tért. A z államosítást kultúrharc nélkül oldották meg, a
vallásoktatás sértetlenül hagyásával, ezért nem sikerült a reakci
ónak nagyobb tömegeket mozgósítania e szükségszerű történelmi
lépés ellen, pedig sok mindennelpróbálkozott: utasította az igaz
gatókat, hogy csak egyházi főhatóságaiktól fogadhatnak el bár
minemű rendelkezést, megtiltotta a felekezetipedagógusoknak, hogy
szakszervezeti gyűléseken az államosítás ügyében részt vegyenek.
Végül a lelki terrort, a kiközösítést is kilátásba helyezte. De a
pedagógusok, tanulók, szülők közül nagyon sokan követelték az
államosítást. Nagy küzdelmek után 1948. június 16-án az or
szággyűlés elsöprő többséggel megszavazta az iskolák államosítá
sának törvényét. Ezzel több mint 5 ezer, korábban nem állami
iskola került a nép kezébe, közel 20 ezer pedagógus jutott állami
státusba, az összes gyermekek 61 %-a került először világi isko
lákba. A z iskolák államosítása jelentette közoktatásügyünk fej
lődésében a fordulatot: lehetővé tette a köznevelés szervezeti és tar
talmi egységének megteremtését, biztosította a szocialista fejlődés
feltételeit. Külön ki kell emelni, hogy történelmünk folyamán ek
kor került először kizárólag állami kézbe á tanítóképzésünk. ”
(Bereczki-Komlósi-Nagy, Neveléstörténet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 350.)
„1948-ban a szovjet hatalom által támogatott baloldal ka
parintotta kézbe az ország irányítását. A »fordulat évében« meg
szűnt az a sokszínű iskolarendszer, amely többségében felekezeti
iskolákból állt. Természetes, hogy megkezdődött az egyházi isko
lák elleni támadás, hiszen a baloldalnak szinte egyetlen célkitű
zése volt iskolaügyben, hogy kezében tartsa az iskolák ellenőrzését.
Először, még 1946 nyarán támadás indult a katolikus egyházi
iskolák és egyéb intézmények ellen, belügyminiszteri rendelet osz
latta fel á katolikus társadalmi szervezeteket, ugyanakkor meg
alakították az úttörő szervezetet, amely 1948-tól a gyermek 1614 év/ korosztály kizárólagos mozgalma lett.
1948 nyarán az országgyűlés a felekezeti iskolák államosítá
sára szavazva biztosította, hogy az 1948/49-es tanévtől kiala
kuljon egy olyan egységes magyar iskolarendszer, melyben állami
lag készített és ellenőrzött dokumentumok Itantervekl alapjánfolyhat
a nevelő-oktatómunka. Csupán néhány felekezeti gimnázium ma
radt meg egyházi irányítás alatt, /Debrecen, Sopron, Pannon
halma, Budapest/ az állam és az egyház megállapodása alapján.
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A z 1950-ben kiadott tanterv nevelési célként tűzi ki az olyan
emberekformálását, akik képesek a szocializmus lelkes építőivé
válni. A szocializmus építése a hivatalos elképzelések szerint
meggyőződéses, munkás embereket követelt, ezért tantervi szinten
is megjelent a termelés és az iskola kapcsolatának mind szoro
sabbra fűzése. Hat év elteltével az 1956-os hivatalos tanterv
ben megjelent az életkori sajátosságok figyelembe vételének fon
tossága, ezért ez a dokumentum már tanulóbarát részleteket is
tartalmazott.
A z államosítás érintette a tanító- és óvóképző intézeteket
is. Ezeknek a képző intézményeknek csaknem háromnegyed része
1948-ig egyházi vezetés alatt állott. A z államosítás során a
felekezeti intézmények épületei, könyvtárai, kiszolgáló helyi
ségei és a hozzájuk tartozó berendezési tárgyak mindenféle el
lenszolgáltatás nélkül állami tulajdonba kerültek. Természe
tesen ettőlfogva a tanító- és óvónőképző intézetekben csakis az
állami tantervek alapján folyhatott a képző munka, a hiva
talos dokumentumokban rögzített előírásokat megszegni csak
komoly büntetés kockáztatása árán lehetett.
A magyar neveléstudomány ezekben az időkben szorosan
összekapcsolódott a szovjet elképzelésekkel, amennyiben kriti
ka nélkül vette át az ottani szerzők műveiben kifejtett gondo
latokat. Persze a szocialista ideológiai nevelés elméleti hátte
rét biztosítani kellett és ehhez a munkához nagyon jó l jöttek a
főlegJeszipov, Goncsarov, Kulinyin, Krupszkaja és Makarenko
nevével fémjelzett kiadványok. A megelőző rendszer kiváló
pedagógiai gondolkodói /Karácsony Sándor, Komis Gyula,
Prohászka Lajosi már nem juthattak szóhoz, az új elméleti
pedagógia képviselői még a „szárnypróbálgatás” küzdelmes és
nehéz időszakát élték. ”
(Dr. Horváth László —Dr. Pornói Imre, Neveléstörté
net. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002.
217-218.)
„A felekezeti iskolák államosítása az állam és az egyházak
szétválasztásának okán történt. A z erre vonatkozó törvény a ka
tolikus egyház hatalmának visszaszorítását is szolgálta. Ezzel
megszűnt az egyházak közötti különbségtétel. A katolikusok elle
nezték a többi egyház tudomásul vette az államosítást.
Még ma is pontosan emlékszem, vissza lehet keresni a par
lamenti jegyzőkönyvekből, hogy a 293 jelen lévő képviselő kö
zül 230 megszavazta az előterjesztést, 63 nemmel szavazott.
Említést érdemel, hogy a tárgyalt időszakban az államfőt és a
miniszterelnököt is a Független Kisgazdapárt adta.
A hamis kékcédulák hoztak ugyan néhány plusz mandá
tumot a bűnös MKP-nak, azaz Magyar Kommunista Párt
nak, de a kommunisták győzelme azok nélkül is fölényes volt.
Ezért túlzás a 230 képviselő által elfogadott és megszavazott

törvényt törvénytelennek tekinteni. Szerintem az iskolák álla
mosítása - mai értelemben is törvényes volt. ”
(Hamar László: Olvasói levél a helyi lapban, Tata,
2008. július)
„Rákosiék az 1947-es választások előtt azt hazudták,
hogy soha nem fogják államosítani az egyházi iskolákat, és a
kisgazdapártba beépített kriptokommunista Ortutay Gyula
miniszter még 1948 tavaszán is hangsúlyozta — ezen a he
lyen, itt, a parlamentben hogy nem tervezik az egyházi is
kolák államosítását. Aztán a tanév végén, a nyári szünet elején
megtették, amit évekig tagadtak. A z országgyűlésben sürgős
tárgyalásban, egy nap alatt áterőltetett 1948. évi X X X III.
törvénycikk csapás volt a magyar jövőre. Világszínvonalú in
tézmények tűntek el, nagyszerű tantestületeket kergették szét.
Itt, az országgyűlésben Slachta Margit és Barankovics Ist
ván beszéde alatt folyamatosan közbekiabáltak, az ellenzéki
szónokokat gyalázták. Ugyanakkor a néphangulat csillapí
tására szemrebbenés nélkül ünnepélyesen megígérték, hogy a
hitoktatás az állami iskolákban csorbítatlanulfolytatódnifog.
A valóságot ismerjük. A z országgyűlés elnöke nem vette át
Slachta Margittól a több ezer tiltakozó táviratot, a képviselő
nő által beterjesztett határozatijavaslatot visszautasította, sőt
a jegyzőkönyvből is töröltette. A z akkori házelnököt Nagy
Imrének hívták, és napra pontosan tíz évvel ezután a saját
akkori párttársai akasztatták föl. A történelem a bizonyíték
rá: ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biz
tonságban, sem az emberek, sem az ellenzék, de előbb-utóbb a
jogtipráshoz asszisztálok sem.
Tisztelt Ház! Emlékezzünk és vonjuk le a tanulságokat!”
(Semjén Zsolt felszólalása a Parlamentben 2008. jú
nius 3-án.)
1948 júniusának második felében az egyházak ele
get téve a törvénynek —kénytelenségből ellenállás nél
kül átadták iskoláikat az állami tanügyi szervek képvi
selőinek. Hatalmas anyagi érték - óriási pénzösszegeket
érő telkek, épületek, felszerelés, könyvtárak, szertárak,
laboratóriumok sokasága —került minden ellenszolgál
tatás nélkül a már proletárdiktatúrává átalakított párt
állam birtokába.
De még nagyobb szellemi-erkölcsi-lelki érték ment
veszendőbe a keresztény kultúra, a keresztény európai
művelődés e műhelyeinek megszűntetésével.
(Mészáros István, Magyar iskola: 996-1996. Eötvös
József Könyvkiadó, Budapest, 1997. 31-33.)
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Kétszáz éve született Szőnyi Pál (1808-1878),
a neves pedagógus és ásványgyűjtő
Dr. Nagy Mihály

zőnyi Pál személye majd ötven évvel ezelőtt kez
A Kollégiumban a szűkös anyagiak miatt a néhány
dett foglalkoztatni, amikor a Debreceni Reformá professzor csak a „felsőbb tudom ányokat” tanította.
tus Kollégium tulajdonában lévő, a második vi1823-ban még csak a hetedik tanszéket alapították,
ágháborúban súlyosan károsodott ásványgyűjteményét pedig a Kollégium diákjainak száma a főiskolai hallga
fiatal tanárként - bemutatható állapotba hoztam. Legin tók nélkül is jócskán meghaladta az ezret. Egy tan
kább az az adat ébresztett bennem érdeklődést, amely sze széknek egyszerre csak egy professzora lehetett. Az
rint végrendeletében (többek közt), harmincháromezernél új tanszékre Kerekes Ferencet a híres matematikus
több ásványt hagyományozott egykori is
természettudóst hívták meg, aki Szőnyire is
kólájára, a Kollégiumra. Szőnyiről
hatással volt. A tanítva tanulás azt
megmaradt ásványokon, kéziratain,
jelentette, hogy az alkalmas és jó ké
néhány nyomtatásban megjelent
pességű diákok hivatalos m agán
munkáján kívül, értékelő véle
tanítóként, külön órában taní
ményt korabeli lexikonok szűk
tották fiatalabb társaikat, azok
szavú életrajzi adatain kívül alig
szülei csekély fizetsége ellené
találtam. Életének nagyobbik fe
ben. Szőnyi öt évig magántalét Debrecenben és a Tiszántú
nítóskodott főiskolai tanulmá
lon élte, a Kollégium története
nyai alatt, miközben tíznél ke
is csak nagyon szűkszavúan em
vesebb tanítványa egyik évben
lékezik meg róla. Számomra vi
sem volt. Ezután következett
szont az eltelt évtizedek alatt
a felelősségteljesebb közta
előbb ásványgyűjteményének,
nítóság. A köztanító a Kollé
majd egyre inkább személyének
giumtól kapta a felkérést és a
az értékei is egyre nyilvánvalób
fizetést is. Diákjainak nyilvános
bá váltak. Két évtizednek kel
vizsgán kellett bem utatniuk
lett eltelnie, míg Szőnyiről az
tudásukat. Szőnyi köztanító
első hosszabb, főleg az ásvány
ként is megállta a helyét, amit
gyűjteményével foglalkozó írá
az is bizonyít, hogy a diákság
Szőnyi Pál. Fametszet, a Vasárnapi Újság 1878/27.
som megjelent {1}. Jelen tanul
előbb kontraskribának, majd
számából.
mányban, az évforduló lehetőségét
seniornak is megválasztotta. A
kihasználva egyéniségének két oldalát kívánom előtérbe állí senior egyrészt a diákköztársaság vezetője, másrészt a
tani: az ízig-vérig pedagógust és az ásványgyűjtőt.
professzorok munkatársa, járandóságot természetben és
készpénzben is kapott. Huszonnégy évesen, átmeneti
A pedagógus
leg az egyik professzort helyettesítette a főiskolán, ami
a későbbiekben jó ajánlólevél lehetett számára.
Miért lett nevelő?
A magántanítóság
Szőnyi édesapja szűcsmester volt, felmenői is meg
becsült iparos emberek. A családi emlékezetben nem
A nevelővé válás útján a döntő mozzanatot jelen
volt példa a nevelői hivatásra. Az indíttatást máshol, tette Szőnyi életében, amikor gróf Tisza Lajos meghívta
inkább a Kollégium tehetségeket kiválasztó tanítási fiai mellé magántanítónak Gesztre. A felkérés komoly
rendszerében, a szükségből erényt kovácsoló tanítva ta ságát az is mutatja, hogy mielőtt Szőnyi a tanítást meg
nulásban kell keresnünk.
kezdte volna, Tisza Lajos a család költségére elküldte a
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berlini egyetemre, tanulmányait kiegészíteni. Apjának
küldött levelében [2], 1837 júniusában többek közt ar
ról írt, hogy a több lehetőség közül választott tanító
ság egyre kedvesebb számára. Megsejti, hogy leendő ta
nítványai, a Tisza-fiúk „a haza javára valaha sokat tehető
nevendékei” lesznek, és neki mindent meg kell tennie,
hogy erre a nemes feladatra legjobb képességei szerint
készüljön. A Tisza-fiúk egy évtizeden belül, valóban az
ország sorsának alakítóivá váltak. Szőnyi azt is megérte,
amikor 1875-ben Tisza Kálmán az ország miniszterel
nöke lett. A Tisza fiúk megbecsülését tanítójuk iránt
mutatja, hogy 1878-ban koporsójára ők tették az első
koszorút.
Az ország egyik meghatározó családjánál a m a
gántanítóság, nemcsak anyagi biztonságot, hanem
rangot és elismerést is jelentett a nevelő számára, hi
szen a legalkalmasabbak közül választhattak. Szőnyinek
Geszten a tanítóság mellett jutott ideje pályázat írá
sára. Elkészítette egy „Pesten felállítandó Protestáns
Preparandia” tervét. Aktívan részt vett a Tiszántúli
Egyházkerületi Közgyűlés tanügyi munkájában. Is
kolaügyi reformot dolgozott ki. Alaktan címmel díj
nyertes tankönyvet írt a szemléltető oktatás kö v et
kezetes alkalm azására, am elyet sok iskolában (a
Kollégiumban is) használtak. A Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjának is m agántanítóként vá
lasztották meg 1846-ban. A 19- század első felében,
amikor a mai értelemben vett általános közoktatás
még nem létezett, a tanítói hivatásnak, legalábbis a
társadalom részéről megnyilvánuló erkölcsi m egbe
csülése nagyobb volt, m int napjainkban.
A szakrendszerű oktatás és az Iskolarend
A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése
1841 szeptemberében az iskolaügyek intézésére, újjá
szervezi a reformkorban már működött választmányát,
amelybe Szőnyit is beválasztják. Aktív közreműködé
sére utal az a levél, amelyet a választmány jegyzőjétől
kap 1842 márciusában, miszerint korábban tett javas
latait részletesen dolgozza ki. Emellett tankönyvek kéz
iratainak elkészítését is kérik tőle. A még ugyancsak
márciusban kelt tartalmas válaszból Szőnyi pedagógiai
elveire következtethetünk.
A korabeli gyakorlat szerint az osztálytanító kö
zépiskolai szinten is majdnem minden tárgyat egy
maga tanított a gyakran száznál is népesebb osztá
lyoknak. Az ülésen szóba kerülhetett a szakrendszerű
oktatás, m int korszerű, új módszer. Az ellenzői a

szakrendszert elsősorban anyagi oldalról kérdőjelez
ték meg. Szőnyi a szakrendszerű oktatásban látta a
jövőt. A kivitelezési tervhez a Kollégiumtól adato
kat kért az előző három évről. Szüksége volt az egyes
évfolyamok létszám- és tandíj adataira, valamint év
folyamonként azon szegény tanulók létszámára, aki
ket „Isten nevében” tanítottak, m ert szüleik a cse
kély tandíjat sem tudták megfizetni. A választmány
április 18-21. között tarto tt ülésének iratanyagában
találunk egy Szőnyi által, minden bizonnyal a kapott
adatok felhasználásával készített terjedelmes táblá
zatot. A számítások az 1842/43-as tanévre vonatko
zóan, a „szoktató”, elemi, polgári és gimnáziumi osz
tályok mintegy ezerkétszáz tanulóját figyelembe véve
bizonyítják, hogy a szakrendszerű oktatás, a debre
ceni Kollégium hagyományaira való építéssel, anyagi
tekintetben is megvalósítható [3].
Szőnyinek az oktatás megreformálására korábban
te tt javaslatai Iskolarend címen hamarosan, nyomta
tásban is megjelentek [4], Ebből idézzük, a „tudó
sokat képző iskolák”, a gimnáziumok szakrendszerű
oktatási rendjének néhány megállapítását. Az idézet
ből kitűnik, hogy a szakrendszernek, a Kollégium
ban hagyományos köztanítósághoz hasonló, gazda
ságos módjáról van szó.
„A debreczeni iskolában szakrendszer (Fachsystem)
állíttatik fel, miszerint ugyanazon tudományokat, több
osztályban is ugyanazon tanítók tanítják, melly szak
rendszernek mind a’ tanuló gyerekek’ sikeresb tanítá
sára, mind a’ tanítók’ képzésére ... az eddigi rend
szernél bizonyosabb czélhoz vezető hatásáról, kitkit
meggyőzhetnek.
A’ polgári öt, ’s gymnasialis hat osztályban össze
sen 18 tanító van, kik közül 13 a’ tanuló ifjak közül
választatik, ’s mindegyik, miután a’ rendes tanító mel
lett egy egy évet gyakornokképpen töltött, ’s alkalma
tosnak ítéltetett, három három évig folytatja elvállalt
hivatalát, kivévén az egy éneklés-tanítók, kik évenként
is változhatnak”.
Szőnyi megjegyzése szerint a vidéki református gim
náziumokban a debrecenitől eltérően, a szakrendszerű
oktatásnak nem mindenütt vannak meg a feltételei.
Pedagógusból minisztériumi hivatalnok?
Az 1848-as év nemcsak az ország sorsában, ha
nem Szőnyi életében is nagy változásokat hozott. A
reformeszmék a Tisza-fiúk lelkében termékeny talajra
hullottak. Kálmán, aki ekkor már Eötvös József vallás
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és nevelésügyi minisztériumában fogalmazó, követ
te a kormányt Debrecenbe is. László jurátusi tanul
mányait hagyta félbe és huszárként vett részt a sza
badságharcban. Tanítványai tehát megkezdték önálló
életüket. Ő t pedig az a m egtiszteltetés éri, hogy a
nála öt évvel fiatalabb Eötvös a minisztériumába hívja
titkárnak, de rövidesen osztálytanácsosi kinevezést
kap.
Minisztériumi munkálkodása idején jelenik meg
a tudósítás az egyik pesti „protestáns tanoda” m eg
látogatásáról, amelyet „a közoktatási és cultusminister
b. Eötvös József és Szőnyi Pál tanácsnok’’ végzett. A ven
dégek az igazgató kíséretében, az iskola minden osz
tályába bementek néhány percre. Az első elemi fiú
csoportjában, a tanító éppen a Szőnyi Alaktam , sze
rint magyarázott, amit a miniszter különös érdeklő
déssel figyelt. Egy másik osztályban a tanító, bár nem
német óra volt, ném etül tanított. Az igazgató azt a
magyarázatot adta, hogy ezek a kisgyermekek „ve
gyes családba” születtek, egyik szülőjük német anya
nyelvű, ezért nem értenek még m indent tökéletesen
magyarul. A „harmadik-negyedik grammatika és pol
gári” osztályban éppen latin óra volt. A tudósítás a
Főváros korabeli magyar nyelvi viszonyairól is árul
kodik. Szőnyi tehát tanácsosként sem a kényelmes,
minisztériumi irodájából intézte az ország „tanügyeit”,
hanem —ha éppen alkalma volt rá, a köztiszteletnek
örvendő miniszterrel együtt —a helyszínen gyűjtötte
a tapasztalatokat. A Tavaszi nevű tudósító, aki az is
kola egyik nevelője lehetett, írása végén így értékeli
a látogatást: „távozva körünkből, lelkűnkben olly kitö
rölhetetlen nyomot hagyott, a’ minőben 1848 előtt magyar
tanodának részesülnie lehetetlen volt” [5].
A szabadságharc bukása után a három idősebb Ti
sza fiút apjuk a megtorlás elől sürgősen a berlini egye
temre küldte. Szőnyit is visszaszorítják a közéletből.
Életének ekkor bekövetkező jelentős fordulata azonban
már a következő fejezet tárgya.
Magántanítóból „magán fi-tanoda” alapítója
Az 1850/51-es tanév kezdetén nyitotta meg Szőnyi
magániskoláját a Két sas utcában (Pesten). Az elemi
után, itt a középiskolát reál-, vagy gim názium i
irányba le h etett folytatni. A korabeli beszámoló
megjegyzi, hogy „a gimnáziumi oktatás a reál színezet
által életrevalóságot nyer a ’ nélkül, hogy a latin és a gö
rög nyelv oktatása kárt szenvedne”. A ném etet rendes
tárgyként, az angolt, a franciát és az olaszt rendkí

vüli tárgyként lehetett tanulni. A tananyagbeosztás
a természetrajz tantárgyban figyelembe vette az év
szakokat. Tavasszal és nyáron tanulták pl. a növény
tant, kézbe véve a növényeket, télen pedig az ásvány
ta n t, amihez bőséges anyag állt rendelkezésre az
iskola gyűjtem ényében. H arm incnál nagyobb osz
tálylétszámok nem voltak, az élő idegen nyelveket
és a rajzot pedig még így is csoportbontásban oktat
ták. A magasabb évfolyamokon bizonyos tárgyakat
idegen nyelven tanítottak. Az iskola minden szint
jén szakrendszerben történt az oktatás. Az oktatá
sért tandíjat kellett fizetni, de szegény szülők jó mag a ta rtá sú , szorgalm as gyerm ekei (osztályonként
három) ingyen tanulhattak [7}.
Szőnyi elég későn, negyvenkét éves korában, isko
lája megnyitását követően házasodott meg. Felesége
szintén pedagógus volt, korábban leánynevelő intéze
tet tartott fenn.
Szőnyi iskolájában a vidéki tanulók internátusi el
látást és bentlakást is igénybe vehettek. Az internátus
bán szakértelmével és gyakorlatával felesége 1876-ban
bekövetkezett haláláig sokat segített. Az érettségi vizs
gát a diákok állami iskolában tették le, így válhatott
az teljes értékűvé.
A végig magas színvonalon működő magánisko
lában egyaránt felismerhetők voltak a Debreceni Kol
légium oktatási rendszerének és Szőnyi m agántaní
tóskodásának is egyes elemei. Egy hetilap, Szőnyi
halála évében így írt az iskoláról: „Az elnyomatás és
németesítés e korszakában, mely az iskolára is kiterjedt,
Szőnyi intézete a magyar főrangú és középbirtokos csalá
dok tagjainak volt a gyűlőhelye; ő a legjobb tanerőket, s
elsőrangú tudományos tekintélyeket (mint Csengery, Gyu
lai, Gönczy) egyesítette maga körül. Intézetében a nemzeties szellem, tudományos iránnyal, az atyai szelídség szi
gorú renddel és fegyelemmel párosult ... rend és tisztaság,
csín és ízlés jellemezte magát és intézetét.”
Szőnyi magániskolájának megszűnése után néhány
nevelő a Budapesti Református Gimnáziumban folytatta
a tanítást.
Az ásványgyűjtő és gyűjteménye
Ébredező érdeklődés az ásványok iránt
Az érdeklődés valószínűleg a természet iránt meg
mutatkozó vonzalmával kezdődött, és erre környezete
is felfigyelt. Fazekas Mihály, aki szintén a Kollégiumban
tanult, 1807-ben Diószegi Sámuellel közösen megírja a
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Magyar füvészkönyvet, amelyből mintegy hatvan évig
tanultak a Kollégium diákjai. A nyugdíjas huszártiszt
költő, közéleti ember Fazekas Mihály a kertjét művelte,
de a növénygyűjtéssel sem hagyott még fel. Az érdek
lődő fiatalembert növénytani kirándulásaira többször
magával vitte. Fazekas ismeretsége révén került Szőnyi
egy évre, Lőcsére „német szóra” egy evangélikus lelkész
házához. Megszerzett német tudásának (a görög, latin
és francia mellett) tanulmányútján, bizonnyal hasznát
vette.
A debreceni születésű számára az alföldi környezet
nem volt alkalmas ásványokkal való ismerkedésre. A
Kollégiumban azonban ekkor már láthatott a gyűjte
mények között ásványokat is. Amikor Kerekes Ferenc
hírneves tudósként 1823-ban hazatért külföldi tanul
mányújáról, ásványokat is hozott magával és azokat a
Kollégiumnak adományozta. Tőle tanulta Szőnyi az ás
ványtant és a kémiát (az utóbbit hazánkban, első ízben
külön tantárgy formájában). A hegyektől távol élő, ti
zenöt éves fiatalember érdeklődését, a gazdag formavilágú, színes ásványok talán ekkor ragadták meg, hogy
aztán egy életen át fogva tartsák. Kerekes Ferenc, bécsi
tartózkodása alatt jelenteti meg a nála nyolc évvel idő
sebb Fazekas Mihály Ludas Matyi)kt, annak tudta nél
kül, saját hexameteres előszavával. Csécsy Imre, aki
1840-ben vette át az ásványtan tanítását Kerekestől,
ugyancsak nagy gondot fordított a gyűjtemény rend
szeres gyarapítására.
A gyűjtemény keletkezése
Nincs róla adatunk, mikor került az első ásvány
Szőnyi tulajdonába. Valószínűleg külföldi tanulm ány
útján ju to tt hozzá. Az 1830-as évekből m aradtak
fenn kéziratai között vaskos, ásvány- és kőzettani té
májú jegyzetcsomók. Gyűjteményének ásványaihoz írt
cédulákon utalásokat találunk Breithaupt és Leonhard
m unkáira, az oldalszám megjelölésével (a szakma
megbecsülését jelzi, hogy m indkettőjükről neveztek
el ásványt). Nyilvánvaló, hogy Szőnyi nemcsak gyűj
tötte az ásványokat, hanem igyekezett minél többet
m egtudni róluk. A Kollégium N agykönyvtárában
ráakadtam J. D. Dana System of Minerelogy című ha
talmas munkája. Dana 1837-ben adta ki először nagy
sikerű ásványrendszertanát. A könyvtárban, az 1868ban megjelent hatodik kiadás van meg, első oldalán
jól látható pecséttel: „Szőnyi Pál Pesten”. A kötet
nyilván a Szőnyi-hagyaték részeként került a könyv
tár tulajdonába.

Az 1841-ben megalakult Természettudományi Tár
sulat első elnökévé Bugát Pál orvos egyetemi tanárt
választották, akinek a magyar orvosi szakkifejezések je
lentős részét is köszönhetjük. A Társulat 1851. júniusi
közgyűlésén, következő elnöknek Szőnyit választják
meg. Ez a tény sokat elárul Szőnyinek a természettu
dományok terén a kollegák között meglévő tekintélyé
ről. Két cikluson át, 1851-től 58-ig viselte ezt a tisztsé
get. Sokat utazott, bőven volt alkalma gyűjteményének
gyarapítására, esetleg vásárlásra.
Szőnyi gyűjtési módszerei
Szám szerint a gyűjtemény legtöbb darabját Szőnyi
személyesen gyűjtötte. A Kárpát-övezetből származó
darabok között is találunk ugyan kereskedőktől vá
sárolt darabokat, de szép albit sorozatok vannak, pl.
Tirolból, dolom itok Selmecbányáról. Ezekről, már
csak a nagy darabszám m iatt is feltételezhető, hogy
saját gyűjtésből származnak, azért gyűjtött belőlük
többet, m ert később el akarta cserélni. A cserepart
nerek közt nemcsak magánszemélyek, hanem intéz
mények is voltak, pl. F. Pisani intézete Párizsban,
vagy a Freibergi Bányászati Akadémia. Szőnyi idejé
ben rendszeres katalógusa nem is volt a gyűjtemény
nek, az ásványok egy része ládákban volt elhelyezve.
Kovács János, a Kollégium természetrajz tanára ké
szítette el a gyűjtem ény katalógusát. A katalógus
szerint lelőhellyel nem jelzett darabok egy része jól
azonosítható, pl. antimonitok Felsőbányáról, libetenitek
Libetbányáról stb. Kovács János vagy nem akarta a
hiányos adatokat kiegészíteni, vagy nem ismerte fel
lelőhely szerint az ásványokat.
Az ásványok alatt még mindig szép számmal talál
ható cédulákat (néha többet is) összevetve megállapít
hatjuk, hogy Szőnyi mintegy húsz ásványkereskedővel
állt kapcsolatban. Tőlük vásárolta becslés szerint gyűj
teményének mintegy 20-30 százalékát. A gyűjtemény
ben nincs ugyan kifejezetten vásárlásra utaló adat, csak
néhol értékjelzés, ami lehet vételár is. Megállapíthat
juk, hogy Szőnyi jelentős összeget költött gyűjteménye
gyarapítására, elsősorban különleges, vagy ritka dara
bok beszerzésére {8].
A gyűjtemény, a hagyaték átvételekor
A Kollégiumnak rendelt hagyatékhoz Szőnyi szakkönyvtára, a kitömött állatok gyűjteménye és az ásvá
nyok tartoztak. Ez utóbbi, több mint harmincháromezer
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darabból álló ásványgyűjteménye volt leginkább fi
gyelemre méltó, úgy is mondhatjuk, szenzációs ado
mány. A végrendeletnek a gyűjteményre vonatkozó
része elég szűkszavú. Valamivel többet tu d h atu n k
meg róla Kovács Jánosnak, a gyűjtemény katalógu
sának elkészítését követően, az utolsó oldalra „Em
lékezetnek okáért” készített feljegyzéséből. Ko
vács János szintén a Kollégiumban tanult. Amikor a
három nagyobb Tisza fiúval 1844-től Szőnyi huza
mosabban élt Pesten, egy újabb nevelőre volt szük
sége a családnak a legkisebb fiú, a beteges term é
szetű Domokos tanítására. Szőnyi a nála nyolc évvel
fiatalabb Kovács Jánost ajánlotta. Domokos korai
halála után, 1856 őszétől, Kovács János negyven évig
volt a Kollégium tanára, tehát akkor is, amikor a
hagyaték odakerült.
A katalógusban levő feljegyzésből m egtudjuk,
hogy az ásványok két gyűjteménybe voltak osztva.
Az úgynevezett „nagy-gyűjteményt” olyan kikötés
sel hagyományozta Szőnyi, hogy azt sem gyarapítani,
sem csökkenteni nem lehet. A „kis-gyűjteményt” el
lenben szétosztani rendelte a református iskolák kö
zött. A szakérői bizottságnak a hagyaték átvétele
kor nem sikerült a nagy- és a kis-gyűjteményt külön
választani, ezért úgy döntöttek, hogy a hagyományozó
lakosztályában lévő, v álo g ato ttn ak tűnő darabok
(több m int hatezerháromszáz leltári szám) tartoznak
a nagy- az összes többi (mintegy huszonhétezer) a kis
gyűjteményhez. Más szobákban, kamrákban és a pad
láson is voltak ásványok.
Kovács János feljegyzése tudósít az átvételnél je
len volt szakértő bizottságról is. A tekintélyes név
sor arra m utat, sokan lehettek, akik szerették volna
közelebbről m egism erni ezt a h allatlan u l érdekes
gyűjteményt. A bizottság tagjai voltak: Dr. Nendtwich
Károly, Dr. Szabó József, Dr. Krenner József egyetemi
tanárok; Fauser Antal gyógyszerész és Egger ásvány
kereskedő. Nendtwich abban az időben a műegyetem
kémia tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
volt. Szabó József írta az ásványtan első egyetemi tan 
könyvét M agyarországon, amely harminc év alatt
négy kiadást ért meg. Krenner tizenegy új ásvány
fajt fedezett fel. Eggertől Szőnyi is gyakran vásárolt
ásványokat. Fauser, Krenner és Szabó nevét egy-egy
róluk elnevezett ásvány őrzi. (Itt jegyezzük meg,
hogy az 1800-as évek közepén, hazánk még bányá
szati nagyhatalom volt Európában.)
A gyűjteményt 87 ládában szállították haza Deb
recenbe.

Az ásványok gyűjtési területei
A gyűjtemény értékéről úgy alkothatunk legalább
hozzávetőleges fogalmat, ha áttekintjük az ásványok
lelőhelyeit. Itt most a jelentős lelőhelyek közül is csak
néhányat említhetünk. A gyűjtemény legnagyobb ré
sze az 1800-as évek középső évtizedeiben keletkezett.
Az akkor virágzó bányáknak a szakirodalomban is jegy
zett lelőhelyei időközben kimerültek, így az onnan ki
került darabok ma már pótolhatatlanok. A bányák gépi
művelése sem kedvez a szép kristálycsoportok megszer
zésének. A gyűjteményben mind az öt világrész fonto
sabb lelőhelyei képviselve vannak. Közép-Európából
kiindulva tekintsük át a gyűjtési területeket úgy, ahogy
az a gyűjteményben található darabok lelőhely szerinti
gyakoriságával megegyezik.
Kárpát-övezet. Szép sorozat van a Selmecről származó
dolomitokból, szirki vaskobakokból, verespataki aranyak
ból. Nagyágról van sok szép szilvanit, nagyágit és krennerit
(mindhárom nemesfém tellurid), Moldovából sokféle má
sodlagos ásvány. A szilvanit neve Erdély latin nevéből
(Transsylvania) ered. A krenneritet Krenner találta meg
1877-ben Erdélyben, Nagyágon. A gyűjteményben ezek
a darabok természetesen még régebbi nevükön, fehértellurérc, vagy müllerit néven szerepelnek. A tellúrt ugyan
is Müller Ferenc fedezte fel még 1798-ban. A krennerit
nevet G. Rath később javasolta.
A Cseh-Szász-érchegvségből gazdag apatit- és fluorit sorozatok vannak, Andreasbergből ezüstásványok,
Freibergből és Joachimstalból termésezüst.
Az Alpok vidékéről vannak fassaitok Fassatalból,
St. G otthardból gránátok, D auphinéből axinitok,
St.Marcelből sok ritka mangánásvány.
N vugat-Európából különböző szulfidok és fluorit van az angliai Cornwallból. Sok piromorfit van
B aubachból és Em sből (N ém etország), zeolitok a
Feröer-szigetekről.
Eszak-Európát többek közt a dél-norvégiai ritkaföld
fém ásványok képviselik Brewigből és Arendalból, va
lamint a svédországi Falunból, ahonnan van több falunit
is. Szép zeolitok és izlandi pát van Izlandról, grönlan
dit Grönlandról.
Dél-Európa. Spanyolországból különleges, álhatszöges összenövésű aragonit ikerkristály-csoportok vannak
a névadó Aragóniából. Olaszországot többek közt a
Vezúvról való, több mint harminc ásványfaj képviseli.
Elba szigetéről vannak piritek.
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Kelet-Európából főleg az Uraiból vannak rodonitok
és malachitok.
Észak-Amerikát néhány labradorit képviseli K ana
dából. Sok ritk a ásvány, pl. z ara tit, cinkit van
Haddamból, Franklinból, Monroeból.
Dél-Amerikát Brazília képviseli, különböző drága
kövekkel (achát, ónix, topáz), Chiléből vannak szulfátés foszfátásványok és atacamit az Atacama-sivatagból.
Ázsiát Szibériából való topázok és lazulitok, Borneóról (Indonézia) antimonitok, Ceylonból grafitok,
Perzsiából (ma Irán) auripigmentek, a H olt-tengerből aszfalt darabok képviselik. Tibetből vannak bórásványok.
Afrika. Egyiptomból vannak krizolitok és jáspisok,
Algériából senarmontitok és valentinitek, Dél-Afrikából nefritek és krokidolitok. Kelet-Ausztráliából van
néhány szép azurit.
A gyűjtemény becsült értéke egy korabeli adat sze
rint huszonötezer forint volt. Az összehasonlíthatóság
kedvéért megjegyezzük, hogy a Kollégium professzora
inak éves jövedelme (nem csak a készpénz) az 1800-as évek
közepén mintegy 1400 forint volt.

Néhány nagy értékű, illetve különleges ásvány
A több ezer darabos gyűjteményből csak esetleges
lehetett a választás. A kiválasztott ásványok önmaguk
ban is különlegesek, és valamennyire fekete-fehér fel
vételen is érvényesülnek.
Termésgyémánt. A gyém ánt a természetben gyak
ran oktaéder alakban kristályosodik. A 1. képen lát
ható, alig 0,5 g-os, mindössze 9 mm-es testátlójú,
világossárga színű példánynak az a különlegessége,
hogy az oktaédernek enyhén hajlott lapjai vannak.
A katalógusban vételárnak 80 Ft,- van feltüntetve.
A természetes anyagok közt a legkeményebb ásvány,
csak a saját porával csiszolható. A Bibliában is elő
fordul néhányszor a gyémánt neve úgy, mint ami a
keménységet jelképezi (Jer 17,1). Ezékiel könyvének
írója azt is tudja, hogy a gyém ánt a tűzkőnél is ke
ményebb. Ezékiel prófétát Isten felkészíti, keménnyé
teszi a fejét, hogy engedetlen népe között tudja hir
detni az Ő igéjét (Ezékiel 3,8-11).

A gyűjtemény sorsa a Kollégiumban
A Kollégium teljesítette az örökhagyó akaratát. A
„kis gyűjteményt”, amely darabszámra többszöröse volt
a „nagy-gyűjteménynek”, évekig osztották szét a refor
mátus iskolák között. Később jól tanuló diákok is kap
tak belőle. A karcagi Gimnáziumban még mindig tud
ják, mely darabok származtak a Szőnyi gyűjteményből.
A „nagy-gyűjteményről” Kovács János azt írja, hogy
annak a rendezése Dana rendszere szerint két egész évig
tartott. Az ásványok katalógusa az átadást követően
majd tíz év múlva készült el. Az ásványok felül üvege
zett felső részű szekrényekben voltak kiállítva.
Az első világháborút baj nélkül átvészelték, nem úgy
a másodikat, a nem biztonságos tárolás, csak tovább
növelte a károkat. Néhány diák segítségével 1961-ben
kezdtünk hozzá a gyűjtemény rendbe tételéhez. Meg
állapítottuk a hiányokat és új, egységes katalógus-cédulákat is kaptak az ásványok. Ahol megmaradt, ter
mészetesen a régebbieket is megtartottuk. Jelenleg a
gyűjtemény több mint 3300 darabból áll. A szekrények
üvegezett felső részében mintegy 400, fa alátéteken el
helyezett ásvány ad ízelítőt a gyűjtemény gazdagságá
ból. A kétszáz éves évforduló alkalmából a szekrények
új festést, az üveg alatt látható ásványok új feliratokat
kaptak.

1. kép: termésgyémánt. Enyhén hajlott lapú oktaéder.

Hematit, „vörös vaskobak”, vas-oxid. Pressnitz, Cseh
ország. Mérete: 9,4 cm. Felülete gömbszerű, szerke
zete sugaras-rostos. Vékony lemezei vérvörösen
áttetszőek. Porát vörös festéknek használják. Mintegy 70%-os vastartalm a m iatt az egyik legfontosabb
vasérc. Ez a példány hidrotermás vasérctelepen, szideritből (vas-karbonát) alakult át. A 2. képen jól lát
ható fémfény a Biblia íróit is megtéveszthette. A vizsolyi Károli Biblia a Salamon által épített templom
előtt álló két hatalmas, egyenként mintegy kilenc
m éter magas, nevet is kapott oszlopot valamint a két
és fél méteres oszlopfőket is értzbői levőknek fordítja
(lK ir7 ,15-16). Az átdolgozott Károli fordítás az osz
lopokat rézből levőnek, a tetején levő gömbök anyagát
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„érczből öntve” szöveggel adja vissza. Az 1990-es új
fordítás rézoszlopról és helyesen, rézből öntött osz
lopfőről tud. Az ércből előbb redukálni kell a fémet,
aztán lehet feldolgozni. Az érc szót a külső hasonló
ság alapján téveszthették össze a tiszta fémmel. Az
ószövetségi időkben a hatalmas oszlopok öntése is
technikai bravúr volt.
Ugyanennek a fejezetnek a vége fele, a techno
lógiáról fontos dolgokat tudunk meg, mégpedig ér
dekes módon, legpontosabban az eredeti Károli for
dításból. Salamon az oszlopokat Szukkót és Cáretán
között, a Jordán mentén, az agyagos földbe mélyí
te tt formákba öntette (7,46). Régészeti leletek erő
sítették meg a Biblia leírását: a Jordán völgyében a
vastag agyagrétegből olvasztó-kemence m aradvá
nyok és salakdarabok kerültek elő. A Jelenések 1,15ben a megdicsőült Krisztusról azt olvassuk, hogy lába
hasonló volt az izzó aranyérchez. Csakhogy az arany
nemesfém lévén, vegyületeket (érc) nem, legfeljebb
ötvözeteket alkot. Károli a vizsolyi Bibliában ezen a
helyen találóan, kemencében izzó, fénylő sárgarezet
fordít. Ércről tehát nincs szó, a sárga szín jelenthet
aranyat is.

intarziával”. A Bibliában az éfódot (papi kötény) an
nak vállrészén két vésett ónixkő fogta össze (2 Mó
zes 28,9-12). A kövekre Izráel tizenkét fiának nevét
(a tizenkét törzs névadói) vésték rá. A hósenen (négy
zet alakú melltáska) m egism étlődtek a nevek, de
most tizenkét különböző drágakőre vésve. Ezek kö
zött a negyedik sorban a középső, vagyis a 11. az ónix
(28,20). A Jelenések 21-ben a kocka alakú mennyei
Jeruzsálemről olvasunk. A város fala tizenkét drága
kövön nyugszik. Az ötödik, szárdónix (21,20). A
szárdónix fekete alapszínű ritka drágakő, barna-fehér szalagokkal.

3. kép: kvarc, ónix, szilicium-dioxid.

2. kép: hem atit, „vörös vaskobak”, vas-oxid.

Kvarc, ónix, szilicium -dioxid, csiszolva. Brazília.
Mérete: 4,5 cm. Összetételére nézve a legáltaláno
sabban elterjedt ásvány, a szilikát-kőzetek fő elegy
része. Nagy keménysége m iatt a kőzetek lepusztu
lásakor feldúsul (kavics, homokkő, homok). Nagyon
sok változata van, köztük drágakövek is. Az ónix
szerkezete m inim ális ren d ezettség ű . Kocsonyás
(kolloidális) kovasavból keletkezik vízvesztéssel. Jel
legzetességei a fekete-fehér (3. kép), vagy a vörös-fehér
szalagok, a középső részen, általában szép „kristály

Kvarc, homokkő. Mechanikai álalak, k ak it (kalci
um -karbonát ) után. Mérete: 7,2 cm. Az ásványt jel
lemzi a kristályformája. Álalakról (pszeudomorfóza)
akkor van szó, amikor egy kristály, valami oknál
fogva nem a belső szerkezetének megfelelő alakot
vesz fel. Kémiai, vagy átalakulási álalak: a régi ás
vány részben, vagy teljesen átalakul kémiailag, a ren
delkezésre álló hely viszont nem teszi lehetővé, hogy
a formája is változzon. Ez az eset fordul elő, pl. ami
kor egy belső piritkristály oxidációjakor limonit ke
letkezik. A mechanikai, vagy kiszorítási álalak: a régi
ásvány kioldódott egy üregből, más kristályosodott
a helyére. A régi és az új ásvány között nincs szár
mazási kapcsolat (4. kép).
Opál, faopál, csiszolva. Mérete: 6,4 cm. Az opál
részlegesen rendezett szerkezetű, víztartalmú, meg
szilárdult kovasavgél. Előfordul, hogy az opál vízvesz
tés következtében megrepedezik, átlátszatlanná vá
lik. H a ilyenkor vízbe merítjük, az üvegopál (hialit)
újra átlátszóvá, a nemesopál pedig színjátszóvá is vá
lik. A faopál olyan opálosodott (kovasavval átitatott,
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term ékeként. Gumós-gömbös, rostos-sugaras halma
zokban képződik. Színe a sárga és a barna árnyalatai
között változik. A legnagyobb, több centiméteres tű 
kristályok Cornwall bányáiból kerültek elő. Kevéssé
ismert, hogy Goethe nemcsak költőfejedelem volt,
és nemcsak kedvelte a szép ásványokat, hanem is
merte és gyűjtötte is azokat.

4. kép: kvarc, homokkő.

konzervált) fatörzs, amelyen polírozás után az évgyű
rűk is kirajzolódnak (5. kép). A Bibliában a hósen
(négyzet alakú melltáska) hetedik kövét a fordítások
egy része, a magyar új fordítás is, opálnak, más ré
szük (az átdolgozott Károli fordítás is) jácintnak for
dítja (2 Mózes 28,19). A régiek ugyanis, mivel nem
ismerhették a drágakövek kémiai összetételét, külső
jellemzők (szín, fény, keménység) alapján nevezték
el azokat. Azt tehát nem tudni pontosan, mi volt a
hósen hetedik köve, abban viszont biztosak lehetünk,
hogy Istennek egyformán drága és fontos volt Izráel
mindegyik törzse - ezt fejezte ki a hósen - sőt egy
formán fontos számára ma is minden ember, hiszen
egyszülött Fiát adta értünk (János 3,16).

5. kép: opál, faopál.

Goethit, tűvasérc, bársonyvasérc, vas-oxid-hidroxid.
Cornwall, Anglia. Hossza: 8,2 cm. Másodlagosan ke
letkezik a felszíni oxidációs- és mállási folyamatok

6. kép: goethit, tűvasérc, vas-oxid-hidroxid.
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Diázni jó!
Csehné Lendvai Gabriella

A gyermek és az esztétikai élmény
A gyermek érzelmi, értelmi fejlődésének segítője,
éntudatának egyik kialakítója az európai kultúrkörben az
irodalom és ehhez szorosan kapcsolódva a könyvkultúra.
A kétéves gyermek már adekvátan tud bánni a könyvvel:
nézegeti, lapozgatja, ismereteinek egy részét ezekből szerzi.
Megjelenik nála a „ráismerés öröme”, s egy-egy felismert
tárgynál, állatnál, növénynél néha nem is tudja megmon
dani, képen vagy a valóságban látta-e azokat.
A 2-9 év közötti időszak a „mesei beállítódás” korszaka.
A mese - és természetesen a diamese is - mint esztétikai
alkotás fejti ki hatását. Ebben az életkorban kialakuló szim
bolikus struktúrák, asszociációs pályák szerveződésekor a
képi reprezentáció irányító folyamatként van jelen. Indo
kolt tehát olyan média használata, ahol a képi információ
és a mese szimbolikus fogalmi nyelve együttesen jelenik
meg, mintegy kölcsönösen támogatva a különféle művé
szeti ágak hatását.

érzelmi-nevelés eszköze. Másfelől vizuális élmény, amelyet
a csodálatos, művészi értékkel bíró képek közvetítenek a
gyermek számára, így a dia egyidejűleg az esztétikai ne
velés eszköze is. A két hatás felerősíti egymást, maradan
dóbb élményt nyújtva ezáltal.
Egy-egy kedves diafilmet 40-50 alkalommal képesek
a gyerekek megnézni, és mindig találnak benne olyan ér
dekes felfedeznivalót, amire a képzőművészeti és irodalmi
formanyelv lehetőséget is ad számukra. A képzőművészeti
alkotások befogadásának hatásmechanizmusa, a kompozíciós elemek apránkénti birtokbavétele a vizuális műfor
ma befogadásának egyik sajátossága. Nemcsak kedvelt
mesék közül válogathatnak a legifjabb nézők, de egy-egy
filmen belül is vannak kedvenc képek, amelyeket hossza
san, kedvükre szemlélhetnek.
A diamese megismerteti a gyermekeket a képzőmű
vészet különféle technikáival: rajz, festmény, báb, kol
lázs stb., segíti ezek felismerését és hatásuk észrevétlen
beépül saját alkotásaikba is.
A diavetítés közösségteremtő ereje

A diavetítés varázsa
A diavetítés egyesek szerint mára már elavult műfaj,
de még azok is, akik ezt állítják, szívesen emlékeznek vissza
saját gyermekkoruk vetítéssel töltött estéire. Vajon miért
akarják ettől az élménytől megfosztani saját gyermekei
ket? Talán csak nincs elég idejük leülni a gyermek mellé?
Tény, hogy egyszerűbb bekapcsolni a televíziót, videót...
A vetítéshez idő kell, együtt kell lenni a kicsivel, fel kell
neki olvasni, és az is lehet, hogy másnap és harmadnap is
meg kell ismételni egy-egy diát, mert jó volt hallgatni a
mesét, nézegetni a gyönyörű képeket.
A vetítés varázslat —a besötétített szoba falán egyszer
csak megelevenedik egy mese! Izgalmas, hiszen kockáról
kockára peregnek az események, ugyanakkor van idő meg
emészteni, feldolgozni az egyes történéseket. Meg lehet
közben állni: beszélgetni, kérdezni, akár vissza is lehet te
kerni a filmet.
Diafilm és esztétikum
A diafilm egyfelől irodalmi élmény, mellyel eleinte hal
lás útján (auditív módon) találkozik a gyermek - az értelmi-,

A diafilmek esetében a befogadás sebességét a „felhasz
náló” saját, vagy közönsége tempójához igazíthatja, mind
végig aktivizálva nézőit, bensőséges kapcsolatot hozva létre
a vetítő-mesélő és a nézők-hallgatók között.
A képek alatt megjelenő rövidke szöveget már az ol
vasni éppen csak tanuló kisgyermek is szívesen betűzgeti,
így gyakorolják és megszeretik az olvasást. Ma ez sem el
hanyagolható szempont!
Az iskolás gyerekek szívesen olvassák fel a diameséket
kisebb testvéreiknek, barátaiknak, és a jótékony félhomály
ban időnként jobb eredmény születik, mint a könyvből
olvasáskor; jó olvasás gyakorlási mód lehet akár iskolában
is a diavetítés. Az irodalmi témájú diafeldolgozások pedig
ráirányíthatják gyermekeink figyelmét a könyvre.
A Diafilmgyártó Kft (a Diafilm gyártó Vállalat
jogutódja) immáron 50 éve gyárt és forgalmaz szalagos
mesefilmeket, elsősorban gyermekek részére. A 200 címet
is meghaladó kínálatban a klasszikus mesék mellett
megtalálhatóak népmeséket, ifjúsági regényeket, kötelező
olvasmányokat, bibliai témákat feldolgozó diafilmek is
(www.diafilm.hu).
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Kik azok a pecúrok?
Pompor Zoltán

n

e szégyenkezzen az Olvasó, őszintén bevallva a
címben feltett kérdésre a helyes választ én is
csak Tóth-M áthé Miklós Pecúrok című kisre
gényének elolvasása óta ismerem. Sárospatakon nevez
ték/nevezik így a gólyákat, a legkisebb (picúr) gim na
zistákat, akik az iskolai hierarchia legalján edződve
szépen lassan beletanulnak, beleszoknak az intézmény
írott és íratlan szabályaiba.
A Pecúrok a második világháborút követő évben ját
szódik Óváralján (Sárospatakon) az Angol Internátus
bán és a nagy m últú Kollégiumban, ahová az ország
minden részéről sereglenek a 10 év körüli fiatalok, hogy
aztán szembesülve a pecúrlét árnyoldalaival hazakíván
kozzanak a szülői fészek melegébe.
A könyv hőse Tatár Márton, az ő szemszögéből ismer
jük meg az óváraljai gimnázium életét. Egyéni sorsát
pecúrsága egyetemessé formálja: a mindenkori kisdiák fé
lelmei, vágyai, küzdelmei, hol komikus, hol tragikus tet
tei jelennek meg előttünk, és talán magunkra is ismerünk
ebben az esendő alakban, aki legszívesebben megfútamodna, elmenekülne a próbatételek elől.
Óváralja, ha nem is zsákutca, de egyirányú. Fontol
gatni lehet a szökést, de nem érdemes, jobb beletörődni a
sorsba, és arra gondolni a második év csak jobb lehet, mint
az első. A hétköznapok apró örömeit (barátság, szerelem,
kalandos olvasmányok) megélve pedig emberré formálódni
a példamutató tanárok, a nemes lelkű barátok és a bölcs
szülők szorongató szeretetében.

A Pecúrok néhány magyarországi református iskolá
ban már ajánlott olvasmány, jó lenne, ha mindenhol az
lenne (így lenne kötelező az ajánlott). Irodalmi érté
kei, emberábrázolása és a humoros anekdotákból szőtt
fordulatos, izgalmas cselekmény kedvelt olvasmánnyá
tehetné a stílusában és terjedelmében sem megterhelő
regényt. Számos olyan momentuma van, ami beszél
getésre inspirálja a tízéves korosztályt, Tatár Marci sor
sában a fiatal olvasók a magukéra ismerhetnek, és ta
lán a felsőbb évesek is nagyobb empátiával tekintenek
a kisebbekre „meghallva” ki nem mondott gondolatai
kat.
Végezetül szeretném idézni néhány kisiskolás olvasó
ajánlását a könyvről:
„Nekem azért tetszett az elsőfejezet, mert eszembejuttatta,
milyen nehéz volt nekem is, mikor kezdtem az iskolát, és átéreztem Marci gondjait. ” (Angyal Vivien)
„Nem nagy kedvvel, de belekezdek. A z első néhány oldal
nem olyan fordulatos, de utána... - észre se veszem, hogy mi
lyen gyorsan megy az idő, már a felénél tartok. Kezd nagyon
érdekessé válni... ” (Gellén Imola)
„Ezek a gyerekek olyan idősek, mint én, és nagyon ér
dekes, hogy teljesen más az őéletük, mint a miénk.” (Végh
Fanni)
„Én ezt a könyvet mindenkinek ajánlom. Legfőbb tanul
sága, hogy a tetteinkért vállalni kell a felelősséget. ” (Enyedi
Márton)

Holland-magyar református oktatási
kapcsolatok 2008-ban
Szécsi Sándor

fii

holland-magyar református egyházi és oktatási
kapcsolatok a 17. századig nyúlnak vissza, és
mindmáig jelentőségteljesek. A peregrináció viáglátást jelentett a diáknak, nyitást és a nyugat-európai
kultúra beáramlását hozta küldő iskolájának. A peregrinus
diák aktívan részt vett és segítette fogadó intézményének
életét és tudományos munkáját, legyen az az ütrechti egye

tem, vagy más holland református műveltségi központ.
Cserébe tudást és nem egyszer értékes könyveket, könyv
gyűjteményeket hozott haza református kollégiumának.
A holland-magyar református oktatási kapcsolatok
máig is virágoznak. A két nép reformátussága egyaránt
elkötelezett a fiatalság hitbeli nevelése m ellett, és
fontosnak tartja, hogy egymást segítendő megossza
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A hollandiai tanulm ányút résztvevői és a vendéglátók

egymással oktatási tapasztalatait. Az elgondolást tett
követte: a kilencvenes évek kezdetén mindkét ország
ban egy-egy intézmény jött létre. Hazánkban formá
lódni kezdett a Magyarországi Református Egyház új
raéledő iskolahálózatának szakmai háttérintézménye:
a Református Pedagógiai Intézet (RPI). H ollandiá
ban a magyarországi törekvések támogatására hívták
életre az OGO Alapítványt (Stichting Ondersteuning
Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa - A Kelet-Európai Református Oktatás Segítéséért Alapítvány).
Örömmel és Istennek hálát adva számolunk be ar
ról, hogy a kapcsolat azóta is él, mindkét intézmény
megtalálta helyét és szerepét, és feladatokban bővelkedve
szolgálja a református oktatásügyet.
Az OGO Alapítvány áldozatos gyűjtéssel, amikor
mód van rá holland állami pénzek felhasználásával is,
valamint kitűnő sáfárkodással fáradozik azon, hogy im
már a teljes Kárpát-medence református oktatását tá
mogassa. Az RPI az OGO Alapítvány magyarországi
partnereként szakmai programokat dolgoz ki és valósít
meg ebből a támogatásból.

A 2008-as évben is számos tárgyi és szellemi eredménye
született ezen együttműködésnek. Márciusban egy kamionnyi
használt iskolabútor érkezett. A 190 székből, 287 asztalból, 10
táblából és óvodai bútorokból az előzetes igényfelmérés után
Gyula, Mezőtúr, Verőce és Kunmadaras református általános
iskolái és óvodái részesültek. A bútorszállítmánnyal együtt szá
mos informatikai eszköz, számítógép és nyomtató érkezett,
amelyekkel újonnan induló iskoláinkat, kis létszámú tagintéz
ményeket próbáltunk segíteni (pl. Papkeszi). Bízunk benne,
hogy mihamarabb új szállítmány érkezik, melyből a fennma
radó több mint 30 helyről érkezett igények legalább egy ré
szét ki tudjuk elégíteni.
Szintén a 2008 elején felmért igények után május
ban kapta meg Intézetünk azt a 6000 Bibliát tartalma
zó szállítmányt, amelyből az év során több mint 50 in
tézménybe juttattunk — intézményenként körülbelül
100 - Szentírást. A magyar, angol, német, holland, fran
cia, spanyol, görög és héber nyelvű Szentírásokat a hol
land Gereformeerde Bijbelstichting (Református Bib
liaalapítvány) ajánlotta fel, és az O G O Alapítvány
támogatta a Magyarországra történő szállítást.
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2008. április 12. és 17. között szakmai tanulmányutat
szerveztünk Hollandiába. A szegregáció és integráció kér
déskörét tanulmányozta a hollandiai Dordrecht és Gouda
református és világi oktatási intézményeibe ellátogatva a
7 fős, iskolaigazgatókból és tanárokból álló csoport.
Májusban a Károli Gáspár Református Egyetem Ta
nítóképző Főiskolai Karával és a hollandiai Driestar Re
formátus Tanítóképzővel közösen konferenciát szerveztünk
„Konpetenciafejlesztés - értékteremtés” címmel Nagykő
rösön. A több mint 130 résztvevős rendezvényen 2 hol
land szakértő is előadást tartott, valamint munkacsoport
megbeszélést vezetett.
„Református Pedagógus Identitás” mottóval és téma
körben szervezett Intézetünk az OGO Alapítvány támo
gatásával 2008 októberében magyarországi tanároknak
egyhetes erdélyi iskolalátogatást, és ezzel párhuzamosan
mind a kilenc erdélyi magyar református középiskolában
előadássorozatot. 2009 februárjának első hetében az ősszel
meglátogatott erdélyi intézmények egy-egy pedagógusá
nak szerveztünk egyhetes viszontlátogatást magyarországi
gimnáziumokba. Reménységgel vagyunk aziránt, hogy ezt
a programot is folytatni tudjuk, így a tanárcsere (teachershadowing,) Nyugat-Európában már gyakran alkalmazott
továbbképzési módszerét is a Kárpát-medencei magyar
református oktatásügy szolgálatába állíthatjuk.

Gyermekek olvassák a Hollandiából kapott Bibliákat

Hálát adva Istenünknek az Ő áldását kérjük holland
testvéreink életére. Köszönetét mondunk a hollandiai
OGO Alapítványnak és a szintén holland Református Bib
liaalapítványnak valamint Dick van Meeuwen, Dick van
dér Hoek és Waterman uraknak az alapítványok munka
társainak az áldozatos munkáért.
Hálás szívvel emlékezünk néhai Czövek Olivér nagy
tiszteletű úrra is, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a
rendszerváltás utáni holland-magyar egyházi és oktatási
kapcsolatok területén.
Soli Deo Glória!
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Következő számaink tartalmából:
Iskola és gyülekezet
Szociális kompetencia
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Előfizetés 2009-re
Lapunk 2009-re előfizethető a mellékelt postai csekken vagy átuta
lással (OTP 11701004-20192129). A közlemény rovatba írják bele
az előfizető nevét és az MRN 2009 rövidítést. Kérjük, ügyeljenek
arra, hogy olvasónkat azonosítani tudjuk!
Az előfizetésről számlát küldünk. Akik csak a számla beérkezte után
utalnak át, kérjük, hogy a lapban található megrendelőlapot a szám
lakérő és a megrendelő adataival faxon vagy postán küldjék vissza
az RPI címére.
Lapunk alacsony árfekvését és az infláció alatti áremelkedést a szer
zők önzetlensége és mértéktartása, illetve a Református Pedagógiai
Intézet zsinati költségvetése teszi lehetővé.
Kérünk és buzdítunk mindenkit, hogy a lap megjelenését előfizeté
sével továbbra is támogassa!

Lapunk előfizetési díjai 2009-re:
Egy példány ára:
Éves előfizetési ár:
Kedvezményes éves
előfizetési ár*:
ORTE-tagoknak:

294 Ft
( 280 Ft + 5% ÁFA)
1764 Ft / év (1680 Ft + 5% ÁFA)
1638 Ft / év (1560 Ft + 5% ÁFA)
ingyenes

* Református egyházközségeknek, református közoktatási intéz
ményeknek, és ezek m unkatársainak, lelkészeinek, református
közoktatási szakértőknek, valamint a legalább két éve előfize
tőknek.
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